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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει εκτενής έρευνα στην 

νομοθεσία και στις οδηγίες, που αναφέρονται στην ασφάλεια 

λειτουργίας ανυψωτικών και μεταφορικών διατάξεων καθώς και των 

παρελκόμενων τους, θα συγκεντρωθεί το σύνολο των παρεμφερών 

νομοθεσιών και θα σχολιαστούν. 

ABSTRACT 

ln the present final work will become extensiνe research in the 

legislation and in the directives, that are reported in the safety of 

operation lifting and figurative provisions as well as their parts, will be 

assembled the total of resembling legislation and will be commented. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Τα ανυψωτικά μηχανήματα, γερανοί, γερανογέφυρες, βαρούλκα κ.λ.π . 

είναι ίσως για τον εργαζόμενο τα πλέον απαραίτητα μέσα στις 

σημερινές συνθήκες εργασίας στης επιχειρήσεις, στα εργοτάξια, στην 

ύπαιθρο. 

Ο κίνδυνος πρόκλησης εργατικού ατυχήματος από τα μηχανήματα αυτά 

είναι οπωσδήποτε μεγάλος και για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού . 

Κάθε μηχάνημα ανυψώσεως και μεταφοράς έχει ένα ανώτερο όριο 

βάρους που μπορεί να σηκώσει. Όταν το υπερφορτώσουμε υπάρχει 

κίνδυνος να σπάσει αμέσως ή να πάθει βλάβη, που να μη φανεί εκείνη 

τη στιγμή, αλλά όταν ξαναχρησιμοποιηθεί. 

Τα αποτελέσματα θα είναι: ζημιές και πιθανοί τραυματισμοί. Η 

ανύψωση βάρους με γερανούς και γερανογέφυρες σε αρκετό ύψος από 

το έδαφος εκτός από την ωφελιμότητα την οποία προσφέρει στον 

άνθρωπο, αποτελεί διαρκή κίνδυνο ατυχήματος λόγω κακού χειρισμού, 

βλάβης της πέδης, θραύσεως του καλωδίου κ.α. 

Γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένοι κανόνες για την 

ασφαλή εργασία. 

Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται συνοπτικά στα παρακάτω σημεία: 

• Περιοδική επιθεώρηση, καθημερινοί έλεγχοι, συντήρηση . 

• Μέγιστα ασφαλή φορτία σε διάφορες θέσεις, δείκτες φορτίων, 

συσκευές προειδοποίησης. 
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• Τύμπανα, φρένα, οριακά stop. 

• Ηλεκτρικός εξοπλισμός. 

• Σχοινιά (μέσα ανυψώσεως) 

• Ασφάλεια κατά την χρησιμοποίησης ανυψωτικών μαγνητών. 

• Ευστάθεια και πίεση ανέμου. 

• Σκάλες, πλατφόρμες πεζόδρομοι. 

• Δίοδοι και διάκενα. 

• Εργασίες σε χώρους που υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά καλώδια. 

• Καλή στερέωση λαστιχοφόρων γερανών. 

• Εκπαίδευση χειριστών γερανών και λεβαδόρων. 
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2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, 

ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 

ΤΟΥΣ. 

2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

• Π.Δ. 14-3-1934 112/ Α/22.3.1934 

«Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης 

φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων 

κλπ.» 

• Π.Δ. 1073/81 260/Α/16.9.1981 

«Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού 

μηχανικού.» 

• Π.Δ. 1430/84 49/Α/18.4.1984 

«Κύρωση της υπ' αριθμ. 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά 

τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση 

θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή.» 

• Π.Δ . 31/90 11/Α/5.2.1990 

«Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 

εκτέλεσης Τεχνικών έργων . » 

• Π.Δ . 70/90 31/Α/14.3 . 1990 

«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.» 
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• Π.Δ. 85/91 38/Α/18 . 3 . 1991 

«Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν 

λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.» 

• Π.Δ. 377 /93 160/Α/15.9.1993 

«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 

91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές.» 

• Π.Δ. 105/95 67 / Α/10.4 . 1995 

«Ελάχιστες προδιαγραφές και σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην 

εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ . » 

• Π.Δ.17/96 11/Α/18.1.1996 

«Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της Υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.» 

• Π.Δ . 18/96 12/Α/18.1.1966 

«Τροποποίηση του Π.Δ. 377/93 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση 

προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.» 

• Π.Δ. 305/96 . 212/ Α/29 .8.1996 

«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 92/57 ΕΟΚ.» 
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• Π.Δ. 14-3-1934 112/ Α/22.3 . 1934 

Άρθρα από 107-115 -Ανυψωτικά Μηχανήματα 

«Περί υγι'εινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης 

φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων 

κλπ . » 

Επιβάλλει μεταξύ άλλων : 

1. Ύπαρξη πίνακα που να δείχνει το ανώτατο όριο φόρτισης 

2. Επαρκή πέδηση 

3. Κιγκλιδώματα στους διαδρόμους 

4. Καλό φωτισμό 

5. Προφύλαξη υγείας και οπτικού πεδίου του χειριστή. 

6. Απαγορεύει την αιώρηση φορτίου όταν δεν υπάρχει ο αρμόδιος 

εργαζόμενος 

• Π.Δ. 14-3-1934 112/ Α/22.3.1934 

Άρθρα από 107-115 -Ανυψωτικά Μηχανήματα 

«Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης 

φύσεως βιομηχανικών . και βιοτεχνικών εργοστασίων, ε·ργαστηρίων 

κλπ.» 

Καθορίζει τον έλεγχο μια φορά το χρόνο από ειδικά πρόσωπα με 

δοκιμές αντοχής με φορτίο ~ μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και 

ορίζεται για πρώτη φορά ένα ειδικό βιβλίο (ημερολόγιο) όπου 

καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων. 
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• Π.Δ. 14-3-1934 112/ Α/22 . 3.1934 

Άρθρα από 107-115 -Ανυψωτικά Μηχανήματα 

«Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης 

φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων 

κλπ.» 

Ορίζει ότι πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερες προφυλάξεις για την ασφάλεια 

των φορτίων, τη σωστή πρόσδεση του φορτίου και την ομαλή εκκίνηση 

και επιτάχυνση του ανυψωτικού μηχανήματος. 

• Π.Δ. 1073/81 260/Α/16.9.1981 

«Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού 

μηχανικού.» 

• Π.Δ. 70/90 31/Α/14.3.1990 

«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες . » 

Εισάγουν απαιτήσεις ασφαλείας για τον χειρισμό, τον έλεγχο και τη 

σήμανση των ανυψωτικών μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και των 

οργάνων τους. 

• Π.Δ. 31/90 11/ Α/5.2.1990 

«Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 

εκτέλεσης Τεχνικών έργων.» 

Ταξινομεί τα μηχανήματα εκτέλεσης Τεχνικών έργων και τις άδειες 

μηχανοδηγού-χειριστή των μηχανημάτων και προσδιορίζει την ισχύ των 

χορηγηθεισών αδειών, καθώς και τα προσόντα, την προϋπηρεσία, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διεξαγωγή των εξετάσεων των 

ενδιαφερομένων για την απόκτηση της άδειας μηχανοδηγού-χειριστή. 
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• Π .Δ . 85/91 38/ Α/18.3.1991 

«Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν 

λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κάτά την εργασία, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. » 

Θόρυβος κατά τη λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων. 

• Π .Δ. 105/95 67 / Α/10.4.1995 

«Ελάχιστες προδιαγραφές και σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην 

εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ.» 

Αναφέρεται στις πινακίδες σήμανσης, που υπάρχουν στο εργοτάξιο και 

στις προδιαγραφές των ηχητικών και φωτεινών σημάτων, που συνήθως 

διαθέτουν και τα ανυψωτικά μηχανήματα. Ειδικότερα το παράρτημα ΙΧ 

αφορά στα σήματα με χειρονομίες και αποτελεί έναν επαρκή 

ενημερωτικό και εκπαιδευτικό οδηγό για τους χειριστές και τους 

σηματωρούς των ανυψωτικών μηχανημάτων. 
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2.2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κανονισμός 

Είναι πράξη του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

είναι η σημαντικότερη πηγή του Κοινοτικού Δικαίου, γιατί 

χαρακτηρίζεται από τη γενική ισχύ, την καθολική δεσμευτικότητα και 

την άμεση εφαρμογή. 

Οδηγία 

Έχει περιορισμένη δεσμευτικότητα και εξασφαλίζει την εναρμόνιση της 

Εθνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωση της Εθνικής Νομοθεσίας των κρατών μελών προς την 

Κοινοτική. Οι οδηγίες αιτιολογούνται και δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ώστε τα κράτη μέλη να λάβουν 

γνώση. 

• Οδηγίες για την ασφάλεια των μηχανών : 

89/392/ΕΟΚ (L/183/29.6.1989} 

91/368/ΕΟΚ (L/198/22.7 .1991} 

Όπου μεταξύ άλλων, επιβάλλεται η εναρμόνιση του σχεδιασμού και της 

κατασκευής των μηχανών, ώστε να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι που 

χρησιμοποιούν μηχανές, καλύπτονται οι κίνδυνοι που οφείλονται στην 

κίνηση των μηχανών και σε ανυψωτικές εργασίες, περιγράφεται η 

διαδικασία πιστοποίησης των μηχανών (σήμανση CE} . 
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3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

3.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Ελλιπής συντήρηση και επιθεώρηση των εξαρτημάτων ή απουσία 

σχετικού βιβλίου. 

2. Λανθασμένη πρόσδεση ή ασφάλιση του φορτίου (π.χ. γάντζοι με 

αγκύλιο, σαμπάνια με δοκούς, παλέτες ή κάδους). 

3. Η επαφή με εναέρια καλώδια. 

4. Χαμηλό επίπεδο γνώσεων του κινδύνου που κατέχουν οι 

εργαζόμενοι και ανάθεση χειρισμού & συντήρησης ακριβού 

εξοπλισμού σε ανειδίκευτους ανθρώπους (ευθύνη τεχνικού 

ασφαλείας). 

5. Λάθη στη συναρμολόγηση του γερανού. 

6. Υπερφόρτωση του γερανού. 

7. Επέκταση της κεραίας του τηλεσκοπικού γερανού. 

8. Ευστάθεια του γερανού. 

9. Μη αποκατάσταση ανηρτημένων βαρών (παραμονή τους στο 

γερανό). 

10.Απαρχαιωμένοι κώδικες και κανόνες χειρισμού. 
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3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1. Ανατροπή 

Η ανατροπή συνήθως οφείλεται λόγο υπερφόρτωσης του γερανού με 

αποτέλεσμα την: 

• Συντριβή του φορτίου στο έδαφος 

• Ολοκληρωτικ.ή κατάρρευση γερανού 

• Σοβαρή ζημιά στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και στον 

ηλεκτρονικό μηχανισμό του διακόπτη παροχής. 

Στις περιπτώσεις που ο γερανός είναι τοποθετημένος σε όχημα, η 

ανατροπή οφείλεται κυρίως στην λανθασμένη χρήση των 

υποστηριγμάτων (ο χειριστής δεν έχει επεκτείνει τα υποστηρίγματα 

του, αυτά είναι ανεπαρκή ή το έδαφος δεν είναι στέρεο) . Το 50% των 

κινητών γερανών που ανατρέπονται οφείλεται στην ακατάλληλη χρήση 

των υποστηριγμάτων. 

2. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

Όταν οι κινητοί γερανοί είναι εν λειτουργία, είναι σημαντικό να 

λςψβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις έναντι τυχαίας επαφής ανάμεσα 

στο γερανό κεραίας και στα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια, ειδικά σε 

οικοδομές και αποβάθρες. 

Σοβαρά ατυχήματα συμβαίνουν όταν οποιοδήποτε μεταλλικό τμήμα 

του γερανού, που συνήθως είναι η κεραία ή το συρματόσχοινο 

ανυψώσεως έρθει σε επαφή με ένα ενεργό, μη μονωμένο ηλεκτρικό 

καλώδιο ενεργής τάσης. 
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Η προσέγγιση της καμπίνας χειρισμού μιας εναέριας γερανογέφυρας 

γίνεται συνήθως μέσω μιας κάθετης σκάλας που τοποθετείται στη μια 

πλευρά των γραμμών κύλισης. Κατά το ανέβασμα, για την είσοδο στην 

καμπίνα υπάρχει κίνδυνος ο χειριστής να έρθει σε επαφή με τα ενεργά 

καλώδια του βαρουλκοφορείου. 

Ηλεκτρικός κίνδυνος υπάρχει από τα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια των 

οδηγών, όταν οι εργαζόμενοι συντήρησης ή οι εργαζόμενοι άλλων 

εταιριών, που καλούνται να εκτελέσουν εργασίες επισκευής ή 

επιπρόσθετης εγκατάστασης, χρειαστεί να πλησιάσουν τα ενεργά 

καλώδια, κατά την προσπάθεια να διασχίσουν τις τροχιές του 

βαρουλκοφορείου. 

3. Κίνδυνοι στις σιδηροτροχιές γερανογέφυρας 

Στις γερανογέφυρες ο θάλαμος του χειριστή, αν υπάρχει βρίσκεται στην 

κάτω πλευρά της γέφυρας. Σε αυτή τη θέση ο οδηγός δεν μπορεί να δει 

την κορυφή της γέφυρας, όπου το βαρουλκοφορείο κινείται εμπρός και 

πίσω. Κάποιες εργασίες συντήρησης, όπως επισκευή οροφής, αλλαγή 

λαμπτήρων, ή έλεγχοι ρουτίνας του βαρουλκοφορείου, εκτελούνται 

συνήθως από την κορυφή της γέφυρας, κατά μήκος των τροχιών. Οι 

τροχιές τοποθετούνται συνήθως μισό μέτρο από τα δοκάρια του 

κτιρίου. Ο χειριστής και το προσωπικό που εργάζεται στις τροχιές, 

μπορεί να αγνοήσει αυτές τις ενέργειες να συντριβεί από το κινούμενο 

βαρουλκοφορείο ή ανάμεσα σε αυτό και ένα δοκάρι του κτιρίου. 
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4. Κίνδυνοι στους χώρους εργασίας 

• Κίνδυνοι από τα περιστρεφόμενα κινούμενα ή ακίνητα μέρη των 

μηχανημάτων. 

• Μη ασφαλής πρόσβαση στους γερανούς και τις γερανογέφυρες 

καθώς και στους θαλάμους χειρισμού. 

• Επικίνδυνη ζώνη κυκλοφορίας η περιοχή όπου αναρτώνται ή 

μετακινούνται φορτία . 

• Μειωμένη ορατότητα χειριστών ->χτυπήματα ανυποψίαστων 

εργαζομένων. 

• Κίνδυνοι κατά την ανύψωση εργαζομένων σε πλατφόρμες. 

5. Κίνδυνοι Υγείας 

• Δονήσεις (χειριστές γερανών) 

ο Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη σπονδυλική στήλη και 

στην πλάτη , συχνός απουσιασμός και περιπτώσεις 

συνταξιοδοτήσεων αναπηρίας λόγω αυτού του γεγονότος 

(έρευνα στην Ολλανδία) 

• Υψηλά επίπεδα θορύβου (θάλαμος οδηγού ανεπαρκώς 

μονωμένος) . 

ο Ισοδύναμα επίπεδα θορύβου της τάξης των 85 έως 100 

dBA είναι ανεπιθύμητα. Τα καθίσματα πρέπει να είναι 

άνετα και από υλικό που αντιτίθεται στο θόρυβο και τις 

δονήσεις (anti-νibration). 
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• Δυσάρεστες και επικίνδυνες αναθυμιάσεις σε εργασίες 

επεξεργασίας μετάλλου, αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την 

υγεία του χειριστού. 

ο Κλιματιζόμενες καμπίνες 

ο Εργονομικό κάθισμα οδηγού, που τοποθετείται έτσι, ώστε 

να έχει ο χειριστής μέγιστο οπτικό πεδίο: 

ο Οι διακόπτες ελέγχου του γερανού πρέπει να 

προσεγγίζονται εύκολα, για το χειρισμό τους χωρίς 

υπερβολική προσπάθεια. 

ο Παροχή επαρκούς φωτισμού στην καμπίνα, ώστε ο 

χειριστής να μπορεί να διακρίνει τους διακόπτες ελέγχου . 

ο Επιθεώρηση και συντήρηση των γερανών και των 

εξαρτημάτων τους. 

6. Κίνδυνοι πυρκαγιάς. 

7. Κίνδυνοι από κεραυνό. 
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4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Νομοθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 18/96 

• Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα, όταν αγοράζεται θα πρέπει να 

συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης, συντήρησης και ασφάλειας, 

επίσης θα πρέπει να φέρει μεταλλική πινακίδα στην οποία να 

αναγράφεται η επωνυμία του κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά 

στοιχεία όλα στην ελληνική γλώσσα. 

(Π.Δ.1073/81, άρθρο 52 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 49) 

• Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα 

εντολοδόχος του οφείλει για κάθε μια από τις μηχανές και τα 

εξαρτήματα ασφαλείας να καταρτίσει δήλωση πιστότητας ΕΚ και 

να επιθέτει στη μηχανή τη σήμανση «CE». Αυ-[ό ισχύει και για τις 

ανυψωτικές μηχανές. 

{Π.Δ.18/96, άρθρο 9 παράγραφος α) 

• Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα πρέπει να φέρει κατά τρόπο 

ευανάγνωστο και μόνιμο: 

ο Το όνομα του κατασκευαστή και τη διεύθυνσή του 

ο Τη σήμανση «CE» 

ο Περιγραφή της σειράς ή του τύπου 

ο Αριθμό σειράς, αν υπάρχει 

ο Ενδείξεις σχετικά με το ονομαστικό φορτίο 

(Π.Δ.18/96, παράρτημα 1, σημεία 1.7.3 & 4.3.3) 
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• Ύπαρξη ένδειξης του ανώτατου επιτρεπόμενου φορτίου. 

(Π.Δ.305/96, παράρτημα ΙV, μέρος Β, τμήμα 11, σημείο 7.2) 

• Στην περίπτωση που το μηχάνημα έχει μεταβλητό ασφαλές 

φορτίο λειτουργίας, αυτό πρέπει να εφοδιάζεται με δείκτη 

φορτίου ή άλλα μέσα που να δείχνουν στο χειριστή το μέγιστο 

ασφαλές φορτίο λειτουργίας, ανάλογα με τις συνθήκες που αυτό 

εφαρμόζεται (π.χ. μεταβολή της ακτίνας ή του μήκους της 

κεραίας). 

(Π.Δ.1073/81 άρθρο 53, Π.Δ. 70/90 άρθρο 49 παράγραφος β) 

• Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών πρέπει να 

ακολουθούνται πάντοτε αυστηρά και να ζητούνται οι συμβουλές 

τους όποτε συναντούνται μεγάλες αλλαγές. 

• Οι επισκευές, οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις γίνονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα με την άδεια και την επίβλεψη αρμόδιου 

προσώπου. 

• Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες, εγκρίσεις κλπ. πρέπει να 

βρίσκονται στο εργοτάξιο και να είναι στη διάθεση των 

ελεγκτικών αρχών. 

(Π.Δ.305/96, παράρτημα IV, μέρος Β, τμήμα 11, σημείο 7.4) 

• Πριν και μετά την ανέγερση του γερανού πρέπει να ελεγχθούν 

όλες οι ρυθμίσεις σταθεροποίησης, εγκατάστασης ερμάτισης και 

ευστάθειας από αρμόδιο πρόσωπο. 

(Π.Δ.1073/81, άρθρο 54, Π.Δ. 70/90 άρθρο 50} 
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5. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Νομοθεσία: (Π.Δ.1073/81, άρθρο 54, Π.Δ. 70/90 άρθρο 50) 

• Πρέπει να υποστηρίζονται από μια στέρεη, επίπεδη βάση, 

τοποθετημένη σε σταθερό έδαφος για την αποφυγή ολίσθησης. 

• Απαγορεύεται ο χειρίσμός σε · κεκλιμένο έδαφος λόγω του κινδύνου 

ανατροπής. 

• Οποιοδήποτε βαρουλκοφορείο ή βάση κύλισης υποστηρίζει το 

γερανό πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Όλοι οι γερανοί πρέπει 

να εγκαθίστανται και να ερματίζονται ασφαλώς (Το έρμα πρέπει να 

ρυθμίζεται έτσι ώστε η κατασκευή του γερανού να υφίσταται όλο το 

βάρος- και όχι τα εξαρτήματά του). 

• Τα έρματα πρέπει να επιτρέπουν την επιθεώρηση των τμημάτων του 

γερανού. 

• Σχετικά με την εγκατάσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: 

ο Η επίδραση των δυνάμεων του ανέμου 

ο Η απόσταση από ηλεκτρικούς αγωγούς 

ο Το οπτικό πεδίο του χειριστή, ώστε να μην κινδυνεύει ο 

ίδιος ή οι συνάδελφοί του από φορτία, συρματόσχοινα ή 

τύμπανα και να επικοινωνεί με όλα τα σημεία που 

φορτώνει ή ξεφορτώνει. 

(Π.Δ.1073/81, άρθρο 54, Π.Δ. 70/90 άρθρο 50) 
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• Οι σιδηροτροχιές στις οποίες μετακινούνται οι γερανογέφυρες, τα 

οχήματα ή οι γερανοί είναι απαραίτητο να εξετάζονται, να είναι 

κατάλληλου μεγέθους και επαρκούς αντοχής, να στηρίζονται ή να 

αναρτώνται με ασφάλεια και να έχουν ομαλή επιφάνεια κίνησης . 

{Π.Δ.1073/81, άρθρο 57, Π.Δ. 70/90 άρθρο 51) 

• Στο τέλος της εργασίας πρέπει τα χειριστήρια να είναι στη θέση 

«ΕΚΤΟΣ», να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και να συσφίγγεται η 

πέδη . 

(Π.Δ.1073/81, άρθρο 66) 

6. ΑΛΛΑΓΕΣΉ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

Νομοθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 18/96 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε αλλαγή ή επιδιόρθωση στον ανυψωτικό 

εξοπλισμό που επηρεάζει δυσμενώς το αρχικό πρόγραμμα ασφάλειας 

του έργου ή το σχεδιασμό του γερανού, αν δεν έχει εγκριθεί από 

αρμόδιο πρόσωπο. 

(Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 18/96) 

Παράδειγμα επικίνδυνης αλλαγής: η επέκταση της κεραίας του γερανού, που είναι 

αιτία πολλών ατυχημάτων. 
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7. ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Νομοθεσία: Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 377 /93 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

• Οι γερανοί και τα ανυψωτικά μέσα απαιτούν τακτική επιθεώρηση 

και συντήρηση. 

• Πρέπει να γίνεται πολύ λεπτομερής έλεγχος όλων των τμημάτων 

και των μηχανισμών κινήσεως τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, 

πριν να χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά και μετά από κάθε 

αλλαγή ή επισκευή 

• Όλη η εφαρμογή δοκιμάζεται υπό φορτίο. 

• Ο έλεγχος αυτός καλύπτει όλα τα συστήματα, τμήματα και 

όργανα του ανυψωτικού μηχανήματος και γίνεται σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του κατασκευαστή . 

(Π.Δ.1073/81 άρθρο 67, Π.Δ. 70/90 άρθρο 59) 

7.2 ΦΟΡΤΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς η δοκιμή 

πραγματοποιείται με βάρος 25% μεγαλύτερο από τη μέγιστη 

ανυψωτική ικανότητα του μηχανήματος. 

Κάθε 4 χρόνια και οπωσδήποτε ύστερα από σημαντική επισκευή, 

μετατροπή, επανασυναρμολόγηση γίνεται δοκιμή των ανυψωτικών 

μηχανημάτων ως εξής: 

24 



ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Μέχρι 20 t 1,25 Χ μέγιστο όριο ανύψωσης 

20-50 t μέγιστο όριο ανύψωσης+ 5 t 

>50 t 1,10 Χ μέγιστο φορτίο ανύψωσης 

Η τοποθέτηση του φορτιού δοκιμής πραγματοποιείται στο ανυψωτικό 

μηχάνημα με τα ίδια εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται και στην 

κανονική λειτουργία του μηχανήματος. 

Επίσης πραγματοποιείται: 

• Έλεγχος της θέσης της κεραίας ως προς το μήκος τη γωνία και την 

περιστροφή της. 

• Εξέταση της ικανότητας · πέδησης και κράτησης του φορτίου σε 

κάθε επιθυμητή θέση . 

ο Η δοκιμή θεωρείται ικανοποιητική μόνο όταν ο δείκτης του 

δυναμόμετρου κατά τη δοκιμαστική φόρτωση παραμένει 

σταθερός επί πέντε λεπτά. 

(Π.Δ.70/90 άρθρο 59). 

ο Οι δυναμικές δοκιμές γίνονται με τις ταχύτητες που ορίζει ο 

κατασκευαστής . 

(Π.Δ. 377 /93, παράρτημα 1, σημείο 4.1.2.3 εδάφιο 6) 
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• Έλεγχος ευστάθειας, ερμάτισης και αγκύρωσης (τοποθέτησης 

υποστηριγμάτων) ενός γερανού πριν από την εγκατάστασή του . 

ο Είναι απαραίτητο κάθε φορά που ένας γερανός ξαναστήνεται 

σε νέα τοποθεσία να υπόκειται σε ένα προληπτικό έλεγχο 

έναντι της ανατροπής ή της κατάρρευσης κατά τη χρήση. 

7 .3 ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

1. Όλα τα ηχητικά και φωτεινά σήματα και οι δείκτες ασφαλούς 

φορτίου πρέπει να ελέγχονται ως εξής: 

• Οι δείκτες ασφαλούς φορτίου λειτουργίας πρέπει να 

επιθεωρούνται κατά μικρά χρονικά διαστήματα. 

• Ειδικότερα στους κινητούς γερανούς οι δείκτες ασφαλούς 

φορτίου λειτουργίας πρέπει να ελέγχονται πριν ο γερανός 

τεθεί σε λειτουργία, μετά την ολοκληρωτική ή μερική 

αποσυναρμολόγησή του και μετά από οnοιαδήποτε 

αλλαγή ή επιδιόρθωση, που μπορεί να επηρεάσει το 

ασφαλές φορτίο λειτουργίας του, π.χ. επέκταση της 

κεραίας. 

• Τα ηχητικά σήματα και συναγερμοί υπόκεινται σε έλεγχο 

αν τοποθετηθούν σε άλλο τύπο γερανού, μετά από κάθε 

νέα εγκατάσταση και πριν τη χρήση του γερανού. 

2. Λίπανσης. 

3. Εξαρτημάτων 

4. Οργάνων χειρισμού. (μοχλών, τηλεχειριστηρίων, πέδησης) 
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5. Μηχανισμών ασφαλείας. (υποστηριγμάτων, αναστολέων ραγών, 

προφυλακτήρων, χειρολαΒών, διακοπτών υπερφόρτωσης, 

προστατευτικών ελασμάτων στα άγκιστρα κ.λ.π.) 

6. Κοχλιών συναρμολόγησης . (εξασφάλιση ότι είναι αρκετά 

ασφαλείς για να υποστηρίξουν το φορτίο). 

7.4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Ο έλεγχος ή η διόρθωση του εξοπλισμού γίνεται όταν ο γερανός έχει 

τεθεί εκτός λειτουργίας και αφού έχει γνωστοποιηθεί στους 

εργαζόμενους ότι εκτελούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής, 

γιατί υπάρχει κίνδυνος να συμβούν σοβαρά ατυχήματα αν κάποιος τον 

θέσει σε λειτουργία. Συνήθως τοποθετούνται σήματα ή πινακίδες που 

αναγράφουν «εκτός λειτουργίας» στο δάπεδο εργασίας ή αναρτώνται 

από το άγκιστρο. 

7 .5 ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

• Οι έλεγχοι και δοκιμές πρέπει να αναλαμβάνονται από ένα 

πρόσωπο που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και πρακτική 

εμπειρία (συνήθως είναι ο υπεύθυνος μηχανικός του έργου) 

ώστε να είναι σίγουρο ότι θα καταλήξει σε σωστά συμπεράσματα 

και εκτιμήσεις. 

• Μετά την επιθεώρηση ο υπεύθυνος μηχανικός του έργου 

σημειώνει τα ω:ι:οτελέσματα και απαριθμεί τις απαιτήσεις. 

Επιδιορθώνονται τα προβληματικά μέρη, αν είναι δυνατόν ή σε 

αντίθετη περίπτωση αντικαθίστανται. 
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7.6 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

• Τήρηση βιβλίου (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) που να 

πληροφορεί για τους ετήσιους περιοδικούς ελέγχους, τις 

βλάβες και τις αλλαγές καθενός από τα τμήματα του 

εξοπλισμού του γερανού, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

(Π.Δ.1073/81 άρθρο 67) 

• Τα πιστοποιητικά ελέγχου και δοκιμών είναι απαραίτητα και 

ιδιαίτερα εκείνα που γνωστοποιούν τα ασφαλή φορτία 

λειτουργίας. Πρέπει να γράφονται σε καθορισμένη μορφή και να 

είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή, στους εργοδότες και στους 

εργαζόμενους ή τους αντιπροσώπους τους. 

• Κάθε τμήμα ανυψωτικής αλυσίδας, συρματόσχοινου ή ιμάντα 

που δεν αποτελεί μέρος συνόλου πρέπει να φέρει σήμανση, μια 

πινακίδα ή ένα αναπόσπαστο δακτύλιο, ο οποίος πρέπει να 

αναγράφει τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου 

στην Κοινότητα εντολοδόχου του και τα στοιχεία της σχετικής 

βεβαίωσης. 

• Η βεβαίωση πρέπει να φέρει ενδείξεις που απαιτούνται από τα 

εναρμονισμένα πρότυπα. 

(Π.Δ. 377 /93, παρ. 1, σημείο 4.3.1) 
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8. ΜΕΣΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Νομοθεσία :- Π.Δ.377 /93 παράρτημα 1, σημείο 4.3.1, & 4.3.2 

Π.Δ . 1073/81, Π.Δ. 70/90 άρθρα 60 & 53 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ 

• Κάθε τμήμα ανυψωτικής αλυσίδας, συρματόσχοινου ή ιμάντα 

που . δεν αποτελεί μέρος συνόλου πρέπει να φέρει σήμανση, μια 

πινακίδα ή ένα αναπόσπαστο δακτύλιο, ο οποίος πρέπει να 

αναγράφει τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου 

στην Κοινότητα εντολοδόχου του και τα στοιχεία της σχετικής 

βεβαίωσης. 

• Η βεβαίωση πρέπει να φέρει ενδείξεις που απαιτούνται από τα 

εναρμονισμένα πρότυπα. 

(Π.Δ. 377 /93, παρ. 1, σημείο 4.3.1) 

• Κάθε ανυψωτικό εξάρτημα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα 

σήματα: 

ο Στοιχεία του κατασκευαστή 

ο Στοιχεία του υλικού 

ο Στοιχεία για το μέγιστο φορτίο χρήσης 

ο Τη σήμανση «CE» 

Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι ευανάγνωστες, να μην κινδυνεύουν 

να εξαφανιστούν και να μη θέτουν σε κίνδυνο την αντοχή του 

εξαρτήματος. 

{Π.Δ. 377/93, παρ. 1, σημείο 4.3.2} 
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• Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση, αποθήκευση των 

παρελκόμενων των ανυψωτικών μηχανημάτων: 

ο Όλα τα σχοινιά, συρματόσχοινα και αλυσίδες που 

χρησιμοποιούνται στα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να 

είναι ενιαίας αντοχής καθ' όλο το μήκος τους και απαραίτητα 

χωρίς κόμβους. 

ο Τα άγκιστρα, οι δακτύλιοι, οι σύνδεσμοι κ.λ.π. πρέπει να 

κατασκευάζονται από το ίδιο θερμικά κατεργασμένο χάλυβα 

με την αλυσίδα. 

ο Κανένα από τα στοιχεία ανύψωσης και ανάρτησης (εκτός από 

τα σχοινιά) δεν πρέπει να καθαρίζεται με νερό . 

ο Η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η συντήρηση σχοινιών, 

συρματόσχοινων και των υπόλοιπων εξαρτημάτων εκτελείται 

από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό . 

ο Τα καινούρια εξαρτήματα πρέπει να επιθεωρηθούν, ώστε αν 

έχουν κάποιο σφάλμα να επιστραφούν στον προμηθευτή. 

ο Απαγορεύεται η χρήση αλυσίδας, κρίκου, δακτυλίου, 

άγκιστρου συνδετήρα ή κοχλιωτού κρίκου που έχουν υποστεί 

επιμήκυνση, μετασκευή ή επισκευή με συγκόλληση . 

ο Κατά την αντικατάσταση αλυσίδων, σχοινιών, 

συρματόσχοινων, αγκίστρων και των υπολοίπων μέσων 

ανάρτησης, αυτά πρέπει να διαθέτουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα καθοριζόμενα από τον προμηθευτή. 
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ο Ο κατασκευαστής ορίζει το είδος του λιπαντικού που θα 

χρησιμοποιηθεί. 

ο Τα σχοινιά και τα συρματόσχοινα, δεν επιτρέπεται να 

αποθηκεύονται σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται ή 

φυλάσσονται χλωριούχα άλατα ή διαλύματά τους ή άλλα 

χημικά υγρά, που προκαλούν σκουριά. 

ο Τα σχοινιά, συρματόσχοινα και οι αλυσίδες που δεν 

χρησιμοποιούνται πρέπει να τοποθετούνται σε σχετικά ράφια 

ή κιγκλιδώματα και να μην αφήνονται στο έδαφος. 1-10 

{Π.Δ. 1073/81 άρθρο 60 και Π.Δ. 70/90 άρθρο 53) 

ο Απαγορεύεται η αιώρηση του φορτίου, η ανάρτηση ή 

ανύψωση φορτίου υπό γωνία (μη κατακόρυφη ανύψωση) και 

η μεταφορά φορτίου προσδεδεμένου χαλαρά ή ανεπαρκώς. 

{Π.Δ. 1073/81 άρθρο 69) 

ο Οι συντελεστές χρήσης των · μέσων ανύψωσης επιλέγονται 

κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο 

ασφαλείας. Πρέπει να γίνεται σωστή και ασφαλής χρήση, 

ώστε να μην επηρεάζεται δυσμενώς η κατάστασή τους. 

{Π.Δ. 377 /93 παράρτημα 1σημεία4.1.2.4, 4.1.2.5) 
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8.2 ΑΛ ΥΣΙΔΕΣ 

Νομοθεσία : (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 60 παράγραφος β) (Π.Δ. 70/90 

άρθρο 53 παράγραφος β) 

8.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αλυσίδες κατασκευάζονται από μαλακό χάλυβα κυκλικής διατομής ή 

κράματα χαλύβων: 

• Μεγάλη αντοχή έναντι τριβής 

• Μικρή φθορά 

Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται : 

• ανοξείδωτος χάλυβας 

• μέταλλο monel 

• χαλκός κ . ά. 

Οι ιδιότητες του υλικού των αλυσίδων αποκτώνται με ειδική θερμική 

κατεργασία. (Συνήθως ανόπτηση - επαναφορά) 

Απαγορεύονται: 

• Οι αλυσίδες που έχουν υποστεί βράχυνση ή σύνδεση με άλλη 

αλυσίδα μέσω κοχλία. 

• Οι βίαιες κινήσεις (π.χ. με σφυρί) για την τοποθέτηση των 

αλυσίδων στα άγκιστρα ή σε περιπτώσεις μπερδέματος της 

αλυσίδας. 

• Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι σύνδεσμοι που 

ταιριάζουν στις αλυσίδες. 
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8.2.2 ΕΛΕΓΧΟΙ -ΔΟΚΙΜΕΣ 

• Οι αλυσίδες δοκιμάζονται πριν την τελική επιθεώρηση και 

φόρτωση . 

• Συνιστάται η μελέτη του πίνακα με τα προτεινόμενα όρια 

φόρτισης κατά την εργασία, το φορτίο δοκιμής και το ελάχιστο 

φορτίο θραύσης της αλυσίδας ανάλογα με τη διάμετρο . 

• Στην τάση που προκαλείται από το φορτίο λειτουργίας 

συμπεριλαμβάνονται και διάφορα κρουστικά φορτία, που 

οφείλονται σε φθαρμένους κρίκους ή «γλιστρήματα» της 

αλυσίδας. 

ο Αν τα κρουστικά φορτία δεν είναι γνωστά, πρέπει να 

χρησιμοποιείται μικρότερο φορτίο εργασίας. 

ο Αν το σύστημα λειτουργεί συνεχώς σε θερμοκρασία 425 °c 
{800 F} το φορτίο λειτουργίας μειώνεται κατά 30%. 

ο Αν το σύστημα λειτουργεί ορισμένες φορές σε θερμοκρασία 

έως 1000 F το φορτίο λειτουργίας μειώνεται κατa 50%. 

ο Μετά την εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες το φορτίο 

λειτουργίας μειώνεται μόνιμα κατά 15% 

8.2.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

• Καθημερινά από το χειριστή του γερανού. 

• Ανά εξάμηνο από αρμόδιο πρόσωπο . 

• Εξέταση όλων των κρίκων ένα προς ένα για: 

ο Παραμορφωμένους κρίκους 
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ο Εγκάρσιες ρωγμές και κοιλότητες ή επιμηκύνσεις που 

προκλήθηκαν από υπερφόρτωση. 

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ, ΑΝ ΒΡΕΘΕΙ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΈΝΑ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΡΙΚΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 25% ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ. 

8.3 ΣΧΟΙΝΙΑ 

Νομοθεσία: (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 60 παράγραφος ιζ) (Π.Δ. 70/90 άρθρο 

53 παράγραφος ιζ) 

8.3.1 ΧΡΗΣΗ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται κατά το τύλιγμα και 

ξετύλιγμα των σχοινιών για την αποφυγή σχηματισμού 

κόμβων. 

• Η σύνδεση σχοινιών γίνεται με κατάλληλη πλέξη, οπότε έχει 

αντοχή 100% της αντοχής του μονοκόμματου σχοινιού. Η 

χρήση κόμβων δίνει σχοινί με μειωμένη αντοχή ·κατά 50%. 

• Πριν την αποθήκευσή τους τα σχοινιά είναι απαραίτητο να 

καθαρίζονται με μέτρια πίεση νερού, αναρτημένα από ράβδο 

ή δοκό και να στεγνώνονται γρήγορα γιατί χάνουν την αντοχή 

τους. 
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• Πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους καθαρούς, ξηρούς, χωρίς 

καπνούς, υγρασία, χημικά υγρά, οξέα ή ατμούς από οξέα, 

γιατί αλλιώς μειώνεται η αντοχή τους. 

• Η είσοδος ακαθαρσιών ή άμμου στους κλώνους των σχοινιών 

προκαλεί πρόωρη φθορά λόγω της τριβής. 

• Η αποθήκευση με οξέα ή ατμούς από οξέα οδηγεί στην 

εμφάνιση σκούρων καφέ ή μαύρων στιγμάτων πάνω στα 

σχοινιά. 

• Τα σχοινιά με μεγάλο μήκος τοποθετούνται πάνω σε 

κιγκλιδώματα. 

• Τα καννάβινα σχοινιά πρέπει να προφυλάσσονται: 

ο Από την υγρασία 

ο Τον εμποτισμό με ελαιώδη ή λιπαρή ουσία 

ο Από τον παγετό σε περίπτωση ψύχους 

• Τα σκληρυνθέντα από τον παγετό σχοινιά πριν τη νέα 

χρησιμοποίησή τους πρέπει να επανελέγχονται. 

• Απαγορεύεται η χρήση σχοινιών από κάνναβη ή σιζάλα, τα 

οποία είναι εμποτισμένα με λιπαρές ουσίες. 
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8.3.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

• Κάθε 30 ημέρες και συχνότερα αν χρησιμοποιούνται για την 

ανύψωση προσώπων. 

• Επιθεώρηση όλου του μήκους του σχοινιού. Ενδείξεις μείωσης της 

αντοχής είναι : 

ο Εμφανής φθορά 

ο Σκόνες μεταξύ των κλώνων 

ο Σπασίματα 

ο Μεταβολές στο σχήμα 

ο Εμφάνιση επιφανειακού «δέρματος» στα · συνθετικά σχοινιά 

(λόγω της θερμότητας από τριβή). 

• Τα φυτικά σχοινιά, που έχουν φορτισθεί με φορτίο μεγαλύτερο κατά 

50% από το φορτίο θραύσης, θεωρείται ότι έχουν παραμορφωθεί 

μόνιμα και γίνεται έλεγχος των εσωτερικών ινών . 

• Τα φυτικά σχοινιά που έχουν εκτεθεί σε οξέα τίθενται εκτός 

λειτουργίας . 
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ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙ ΝΑ 

Νομοθεσία: (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 60, 61, 63) (Π.Δ. 70/90 άρθρο 53, 54) 

8.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

• Τα συρματόσχοινα πρέπει να έχουν γνωστή επαρκή ικανότητα, 

σωστό μήκος και να είναι χωρίς παραμορφώσεις . 

• Στις περιπτώσεις που τα συρματόσχοινα είναι ασύστροφα, 

απαιτείται η χρήση άγκιστρου με σύστημα εξουδετερώσεως των 

στροφών. 

• Πρέπει να δίνεται προσοχή στο συνδυασμό της φοράς πλοκής του 

συρματόσχοινου και της φοράς περιέλιξής του στο έλικτρο 

(περιέλιξη στο τύμπανο αριστερόστροφη για συρματόσχοινο 

δεξιόστροφο και αντίστροφα), ώστε η περιέλιξη - εκτύλιξη, να 

πραγματοποιείται αβίαστα και ομαλά. 

• Κατά την περιέλιξη του συρματόσχοινού πάνω στο τύμπανο, οι 

σπείρες πρέπει να βρίσκονται η μια κοντά στην άλλη τεταγμένες 

ομοιόμορφα, για την αποφυγή μόνιμων παραμορφώσεων και 

χαλαρώσεων της πλοκής του συρματόσχοινου. 

• Κατά την τοποθέτηση καινούριου συρματόσχοινου πρέπει αυτό 

να εκτεθεί στο έδαφος και στη συνέχεια να αρχίσει η τύλιξη. 

• Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολλά συρματόσχοινα για 

την ανύψωση πλατφόρμας, το καθένα πρέπει να έχει ανυψωτική 

ικανότητα τέτοια, ώστε να μπορεί να σηκώσει ολόκληρο το 

φορτίο. 
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• Τα συρματόσχοινα μπορούν να στερεωθούν με θήκη από 

χαλύβδινο έλασμα ή χυτοσίδηρο, με κωνική θήκη από 

χυτοχάλυβα ή με σφικτήρες συρματόσχοινων . 

8.4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ 

• Για την επιλογή κατάλληλου συρματόσχοινου, σε δεδομένη 

εγκατάσταση, πρέπει να ορίσουμε την ομάδα σχοινοκινήσεως 

από τον παρακάτω πίνακα. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΣΧΟΙΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ 

1 Διακεκομμένη Τυχαία 

11 Ολίγον συχνή Μερικά φορτία 

111 Συχνή /Ολίγον συχνή Μερικά/Μέγιστα φορτία 

1ν Συχνή Μέγιστο φορτίο 

ν Συχνή Λειτουργία Μεταλλουργική 

Για κάθε ομάδα της ανυψωτικής μηχανής ορίζεται ένας αντίστοιχος 

συντελεστής ασφαλείας ν. (ν= 5,5- 9,5) 

Συντελεστής περιέλιξης είναι ο λόγος: 

Διάμετρος τυμπάνου τροχαλίας D 
λ= ι 

Διάμετρος συρματοσχοινου d 
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Διάρκεια ζωής του συρματόσχοινου λέγεται ο πραγματικός χρόνος 

λειτουργίας μέχρι τη θραύση του (δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος 

αργίας). 

• Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από : 

ο Την πλοκή 

ο Τη διάμετρο τού συρματόσχοινου 

ο Την αντοχή του υλικού των συρμάτων 

ο Την ποιότητα του λιπαντικού 

ο Την τάση εφελκυσμού 

ο Τον συντελεστή περιέλιξης κ.λ.π. 

• Θεωρητικό φορτίο θραύσης ή υπολογιστικό Qr είναι το γινόμενο 

της μεταλλικής διατομής του συρματόσχοινου επί την αντοχή του 

υλικού των συρμάτων. 

• Πραγματικό φορτίο θραύσης Qw είναι εκείνο στο οποίο 

προκαλείται θραύση του συρματόσχοινου. 

• Απώλεια σχοινοποιήσεως είναι το πηλίκο (Qr-Qw)/Qr % και 

δίνεται από τον παρακάτω πίνακα για κάθε είδος 

συρματόσχοινου. 
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 

ΤΥΠΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 

DΙΝ 655 ΤΥΠΟΣ Α ΚΑΙ Β 15% 

DΙΝ 655 ΤΥΠΟΣ C 20% 
-
DΙΝ 656 25% 

._ 

DΙΝ 21255 25% 
....__ 

DΙΝ 6895 ΤΥΠΟΣ Α 20% 

-
DΙΝ 6895 ΤΥΠΟΣ Β 25% 

,.__ 

Διπλής παραλληλίας (CASAR,DIERA) 25% 

-

8.4.3 ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

• Καθημερινά σε σύστημα που λειτουργεί διαρκώς. 

• Τουλάχιστον μια φορά το μήνα γενική επιθεώρηση. 

• . Συρματόσχοινα που δεν · έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα 

επιθεωρούνται πριν την επαναλειτουργία του συστήματος. 

• Η επιθεώρηση αφορά στην ανεύρεση: 

ο Φθοράς ή χαλάρωσης των εξωτερικών συρμάτων 

ο Σφαλμάτων συναρμολογήσεως 

ο Σχηματισμού εκπωματιστήρος 
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• Αντικαθίστανται: 

ο Τα συρματόσχοινα που έχουν υποστεί σκουριά 

ο Αυτά στα οποία ο ολικός αριθμός θραυσθέντων συρμάτων 

σε μήκος 10πλάσιο της διαμέτρου τους είναι πάνω από 5% 

του ολικού αριθμού των συρμάτων. 

8.4.4 ΛΙΠΑΝΣΗ 

Τα συρματόσχοινα πρέπει να λιπαίνονται για να προφυλάσσονται από 

τη σκουριά κάθε 4 ημέρες. 

Το κατάλληλο λιπαντικό αναγράφεται στις οδηγίες χρήσεως των κατασκευαστών. 

8.4.5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 

Η ένωση του συρματόσχοινου συνεπάγεται μείωση της ονομαστικής 

ικανότητας ανάληψης φορτίου από το συρματόσχοινο κατά το 1/3. 

(Π.Δ. 1073/81άρθρο61 και Π.Δ. 70/90 άρθρο 54) 

Ταχεία και ασφαλής ένωση των συρματόσχοινων μεταξύ τους γίνεται 

με τη χρήση ειδικών κοχλιωτών συνδετήρων. Το μέγεθος των 

χρησιμοποιούμενων συνδετήρων και ο αριθμός τους εξαρτάται από τη 

διάμετρο του συρματόσχοινου, σύμφωνα με τον πίνακα. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 63 και Π.Δ. 70/90 άρθρο 54) 
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Μήκος αμματίσεως 

Μακρά αμμάτιση 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙ ΝΩΝ 

Βραχεία αμμάτιση Φίμωμα 

Αλληλοαντικατάσταση των 

αντίστοιχων εμβόλων των 

άκρων του ίδιου ή 

διαφορετικών συρ/νων χωρίς 

τη χρήση βοηθητικών 

Εναλλάξ διασταύρωση Εξασφάλιση ενός άκρου 

των αντίστοιχων του ενάντια της εκτίναξης 

εμβόλων των άκρων, των συρμάτων με σύρμα 

τα οποία είναι πιο ή έμβολο. 

κοντά από την μακρά 

συνδετικών στοιχείων αμμάτιση. 

ΜΘΟΣ 
. ΣΩΣΤΟ 

Συνδετήρες Συρματόσχοινων 

d συρματόσχοινο (mm) 
Ελάχιστος αριθμός κοχλιωτών 

συνδετήρων 

/16 
3 τεμ . 

16/20 
4 τεμ . 

20/26 
5 τεμ. 

26/40 
6 τεμ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Συνήθως αυτή η στερέωση χρησιμοπο ιείται για βάρη όχι πολύ μεγάλα 

Οι κοχλιωτοί συνδετήρες απέχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 

ίση προς το πλάτος ενός συνδετήρα ή προς το πενταπλάσιο της 

διαμέτρου του συρματόσχοινου (εκλέγεται η μεγαλύτερη απόσταση). 

Το τμήμα ν κάθε κοχλιωτού συνδετήρα θα τοποθετείται κατά το βραχύ 

άκρο του συρματόσχοινου. 
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8.5 ΣΧΟΙΝΙΑ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΣΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ Η ΤΙΣ 

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ 

Νομοθεσία: (Π.Δ. 1073/81άρθρα58, 60) & (Π.Δ. 70/90 άρθρα 52, 53) 

1. Τα τύμπανα των βαρούλκων και τα αυλάκια των τροχαλιών 

πρέπει να έχουν λείες επιφάνειες. 

2. Για την αποφυγή υπερβολικής κάμψης του μέσου ανύψωσης που 

περνά γύρω από την τροχαλία, η τροχαλία πρέπει να έχει 

κατάλληλη διάμετρο για το μέγεθος του χρησιμοποιούμενου 

μέσου ανύψωσης. Γενικά ισχύει: D=20d 

Όπου: D: η διάμετρος του τυμπάνου ή της τροχαλίας 

d: η διάμετρος του μέσου. 

{Π.Δ. 1073/81 άρθρο 58 παρ. 2 και Π.Δ. 70/90 άρθρο 52 παρ. 2) 

3. Η διάταξη των τροχαλιών είναι τέτοια, ώστε το μέσο ανύψωσης 

να κάμπτεται συνεχώς κατά την ίδια κατεύθυνση, αλλά στην 

περίπτωση που αποκλίνει, η απόκλιση πρέπει να είναι μικρότερη 

του 1/15. 

4. Το αυλάκι στην τροχαλία πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη 

κίνηση του σχοινιού ή συρματόσχοινου, αλλιώς μπορεί να 

προκληθεί ζημιά από κάμψη . 

5. Όλες οι τροχαλίες πρέπει να διαθέτουν προστατευτικό ζυγό για 

να μην εκφεύγει το συρματόσχοινο ή το σχοινί. 
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6. Τροχαλίες που βρίσκονται σε θέσεις προσιτές από τους 

εργαζόμενους πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αντίστοιχο 

προστατευτικό κάλυμμα. 

(Π.Δ. 1073/81άρθρο58 παρ. 4 και Π.Δ. 70/90 άρθρο 52 παρ. 4} 

7. Τα τύμπανα πρέπει να έχουν κατάλληλη διάμετρο και τα μέσα 

ανύψωσης να προσδένονται σε αυτά ασφαλώς (στερεά). 

8. Οι αυλακώσεις των τυμπάνων πρέπει να έχουν καμπυλότητα 

ακτίνας r=(0,54/0,56)d, όπου d η διάμετρος του συρματόσχοινου. 

9. Στην Ελλάδα απαιτείται το μήκος του μέσου ανύψωσης να είναι 

τέτοιο, ώστε να παραμένουν τρεις τουλάχιστον γύροι (σπείρες) 

στο όριο της διαδρομής και η αντοχή του συστήματος 

στερεώσεως του συρματόσχοινου στο τύμπανο να είναι 

τουλάχιστον τριπλάσια του κανονικού φορτίου. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 60 παρ. ε και Π.Δ. 70/90 άρθρο 53 παρ. ε } 
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9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Νομοθεσία: ( Π.Δ . 1073/81άρθρα57,59,66) , (Π.Δ. 70/90 άρθρο 55), 

(Ν.1430/84 άρθρο 15) 

9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ένα φορτίο μπορεί να πέσει από αστοχία του ανυψωτικού μηχανισμού 

(π.χ. πέδηση, μέσα ανύψωσης ή. ανάρτησης) ή επειδή δεν έχει 

αναρτηθεί ή υποστηριχτεί με ασφάλεια. 

• Απαγορεύεται η αιώρηση ανυψωμένου φορτίου, όταν στο 

μηχάνημα δεν βρίσκεται αρμόδιο πρόσωπο. 

(Π.Δ. 14/3/1934 άρθρο 113) 

• Απαγορεύεται η εγκατάλειψη του · μηχανήματος με φορτίο 

ανυψωμένο και αιωρούμενο. Τα χειριστήρια πρέπει να είναι σε 

θέση «ΕΚΤΟΣ», να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και να 

συσφίγγεται η πέδη. 

• Σε περίπτωση διακοπής της τάσεως, ο χειριστής πρέπει να θέτει 

αμέσως όλα τα χειριστήρια «ΕΚΤΟΣ». 

• Για την ασφάλεια των εργαζομένων δεν διακινείται ποτέ φορτίο 

πάνω από τους εργαζόμενους, ούτε παραμένει ανυψωμένο μετά 

το τέλος της εργασίας, ιδιαίτερα αν αυτό έχει αναρτηθεί με 

ηλεκτρομαγνήτη. 

• Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους να 

απομακρύνονται από το χώρο που κινείται ο γερανός ή η 

γερανογέφυρα. 
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ο Οι «κουμανταδόροι» που καθοδηγούν τους χειριστές των 

γερανών πρέπει να είναι συνεχώς σε ετοιμότητα για 

προσφορά βοήθειας. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 66) 

• Σημαντική προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την ανύψωση ενός 

· «container» ή πλατφόρμας. Τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα 

(χύμα) είναι προτιμότερο να μεταφέρονται σε κλειστά, 

κατάλληλα διαμορφωμένα κιβώτια «containers» ή σε 

ανυψωτικές πλατφόρμες των οποίων οι πλευρές πρέπει να 

προστατεύονται. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 59} 

• Το φορτίο δεν επιτρέπεται να φθάνει μέχρι επάνω. 

. (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 59 και Π.Δ. 70/90 άρθρο 55) 

• Ένας σημαντικός παράγοντας για αποφυγή της ελεύθερης πτώσης 

του φορτίου είναι ο ασφαλής σχεδιασμός των άγκιστρων και η 

σωστή τοποθέτηση του φορτίου στα σαμπάνια. 

• Πρέπει να παίρνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις, ώστε να 

μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος να μετατοπιστεί τυχαία . 

οποιοδήποτε μέρος ενός αναρτημένου φορτίου. 

(Ν. 1430/84 άρθρο 15 παρ. 3} 

• Απαγορεύεται η ανάρτηση φορτίων υπό γωνία (με άνισα σκέλη 

αρτανών), η έλξη ή η ανύψωση φορτίων όταν το συρματόσχοινο 

του συστήματος ανυψώσεως βρίσκεται υπό γωνία (μη 

κατακόρυφη ανύψωση) και η υπερφόρτωση. 
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• Επιπλέον πρέπει να γίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες 

συντήρησης της πέδησης . 

{Π.Δ. 1073/81 άρθρο 69 παρ. γ1 στ1 ζ και Π.Δ. 70/90 άρθρο 57 

παρ. β1δ1θ) 

13.Η επάρκεια της πέδησης και οι ελεγχόμενες ταχύτητες 

καταβίβασης ή ανύψωσης του φορτίου συμβάλλουν στην 

αποφυγή μη αναμενόμενης ελευθέρωσης του ανυψωτικού 

συρματόσχοινου ή περιστροφής του ανυψωτικού τυμπάνου. 

{Π.Δ. 1073/81 άρθρο 69 παρ. γ1 στ1 ζ και Π.Δ. 70/90 άρθρο 57 

παρ. β1δ1θ) 

14.Οι απότομες κινήσεις οδηγούν σε αύξηση της τάσης φόρτισης του 

μέσου ανύψωσης από τα δυναμικά φορτία. Αυτό ο φαινόμενο 

παρουσιάζεται έντονα στα σχοινιά μικρού μήκους σε αντίθεση με 

τα nylon, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ελαστικότητα. Ιδιαίτερη 

περίπτωση αποτελεί η ανύψωση αντικειμένων μεγάλου όγκου ή 

ιδιόρρυθμου σχήματος, οπότε χρειάζονται ζυγοστάτες για την 

εξισορρόπηση του φορτίου. 

{Π.Δ. 1073/81 άpθρο 69 παρ. Vι στι ζ και Π.Δ. 70/90 άρθρο 57 

παρ. β1 δ1 θ) 
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9.2 ΆΓΚΙΣΤΡΑ 

Νομοθεσία: (Π.Δ. 1073/81άρθρα59,60) & (Π.Δ . 70/90 άρθρο 53) 

9.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

• Η πρόσδεσή τους στο σχοινί γίνεται με ειδικό κόμβο ώστε να 

αποκλείεται η χαλάρωση της αναρτήσεως. 

(Π.Δ. 1073/81άρθρο60 παρ. γ, και Π.Δ. 70/90 άρθρο 53 .παρ. γ) 

• Επειδή υπάρχει κίνδυνος να απαγκιστρωθεί το φορτίο, το 

άγκιστρο πρέπει να σχεδιάζεται με μια διάταξη αναστολής 

τυχαίας απαγκίστρωσης, που συνήθως είναι ένα μεταλλικό, 

ανθεκτικό έλασμα με ελατήριο. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο J?.RJταρ~ -.σr, &Π.Δ. 70/90 άρθρο 53 παρ. στ) 

• Η χρήση περιστρεφόμενου αγκίστρου επιβάλλεται ειδικά στις 

περιπτώσεις που αυτό εφαρμόζεται οριζόντια σε σχέση με την 

κεραία, γιατί όταν η κεραία ανυψώνεται υπάρχει κίνδυνος να 

πέσει το φορτίο. 

• Σε μερικές περιπτώσεις τοποθετούνται «λαβές πιασίματος» στο 

άγκιστρο ή στον τελευταίο σύνδεσμο για την αποφυγή του 

τραυματισμού των εργαζομένων. Η συγκόλληση των λαβών 

πρέπει να γίνεται πριν από τη θερμική κατεργασία των αλυσίδων. 

• Υπάρχουν άγκιστρα απλά και διπλά. Στα διπλά άγκιστρα το 

φορτίο πρέπει να αναρτάται και από τα δύο σκέλη. Επίσης 

χρησιμοποιούνται κλειστά άγκιστρα ή άγκιστρα πολλαπλών 

φύλλων όταν το φορτίο είναι πολύ μεγάλο. Τα άγκιστρα 

τυποποιούνται κατά DIN 687. 
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• Τα άγκιστρα πρέπει να σχεδιάζονται και να δοκιμάζονται έτσι, 

ώστε να αντέχουν το τριπλάσιο βάρος της μέγιστης ανυψωτικής 

ικανότητας του γερανού. 

• Η διατομή τους έχει σχήμα τραπεζοειδές με στρογγυλεμένες 

γωνίες για την αποφυγή της φθοράς από τα συρματόσχοινα. 

9.2.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Κατά τις επιθεωρήσεις επι6άλλεται η απομάκρυνση των αγκίστρων που 

παρουσιάζουν ενδείξεις: 

• υπερφόρτωσης 

• μείωσης της κρίσιμης διατομής τους κατά 20% 

• εμφάνισης βαθέων κοιλοτήτων ή ρωγμών 

• Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αγκίστρων με λεπτά ελάσματα, 

τα οποία λυγίζουν ή καταστρέφονται εύκολα. 
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9.3 ΣΑΜΠΑΝΙΑ 

Νομοθεσία: Π.Δ. 1073/81άρθρο59 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 55 

9.3 .1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το φορτίο συνήθως προσδένεται στο άγκιστρο με τη βοήθεια 

σαμπανιών που συνήθως κατασκευάζονται από σχοινί ή 

συρμaτόσχοινο. 

• Τα στοιχεία του χρησιμοποιούμενου σαμπανιού (υλικό, 

διάμετρος, μήκος) εξαρτώνται από τις συνθήκες εργασίας, 

δηλαδή από τα χαρακτηριστικά του προς ανύψωση φορτίου. 

(Π.Δ. 1073/81άρθρο59, και Π.Δ. 70/90 άρθρο 55) 

• Τα σαμπάνια πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και τα 

συρματόσχοινά τους να είναι ίσια χωρίς κόμβους και συστροφές 

• Τα σαμπάνια πρέπει να έχουν επαρκές μήκος και η γωνία που 

σχηματίζεται στην κορυφή τους (παρά το άγκιστρο ανυψώσεως) 

να είναι οξεία, για τη μείωση της καταπόνησής τους. 

(Π.Δ. 1073/81άρθρο59, και Π.Δ. 70/90 άρθρο 55) 

• Τελευταία χρησιμοποιούνται σαμπάνια από πολυεστερικούς 

ιμάντες, που κατασκευάζονται από ιμάντα πλάτους 25 - 250 mm 

και για φορτία μέχρι 200 tn. Είναι ελαφρά, εύκαμπτα, δεν 

πληγώνουν το φορτίό ή τα χέρια, δεν σαπίζουν και αντέχουν στα 

χημικά και στα οξέα . 

• Οι σαμπανιστές πρέπει να είναι έμπειροι και εκπαιδευμένοι. 
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• Όταν χρησιμοποιούνται διπλά ή πολλαπλά σαμπάνια, τα ανώτερα 

άκρα τους συνδέονται με το άγκιστρο ανυψώσεως μέσω ενός 

δακτυλίου (κρίκου) με τον οποίο είναι ενωμένα. 

• Η ανάρτηση κιβωτίων, κάδων, βαρελιών, σωλήνων κ.λ.π. γίνεται 

με σαμπάνια διαφορετικών μορφών με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε 

να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσει το αντικείμενο. 

9.3.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Τα σαμπάνια πρέπει να ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα και την 

καλή τους κατάσταση πριν τη χρησιμοποίησή τους. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 59, και Π.Δ. 70/90 άρθρο 55) 

9.4 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ 

9.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

• Οι ανυψωτικοί ηλεκτρομαγνήτες αποτελούνται από κυκλικό ή 

ορθογωνικό χυτοχαλύβδινο κέλυφος που περιέχει πηνία από χαλκό, 

εσωτερικό και εξωτερικό πόλο και έναν μη μαγνητιζόμενο πόλο για 

να προστατεύονται τα πηνία από τα υλικά. 

• Υλικά τα οποία μπορούν να μαγνητισθούν δεν πρέπει να 

ανυψώνονται με μαγνήτες. 

• Η ανύψωση επιτυγχάνεται με επαφή του μαγνήτη με τα υλικά. 

• Τα πηνία του ηλεκτρομαγνήτη τροφοδοτούνται από ανεξάρτητο 

σύστημα τροφοδοσίας, ενώ η συνεχής λειτουργία προκαλεί 

υπερθέρμανση των πηνίων και μείωση της ανυψωτικής ικανότητας. 

• Το μεταλλικό σώμα ενός ηλεκτρομαγνήτη πρέπει να είναι γειωμένο. 
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-

• Οι διακόπτες και οι πίνακες ηλεκτρικής παροχής πρέπει να έχουν τις 

σχετικές επιγραφές. 

9.4.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Οι συσκευές προσαρμογής και ανάρτησης των ηλεκτρομαγνητών είναι 

απαραίτητο να ελέγχονται συχνά και να εξασφαλίζεται ότι οι τροχαλίες 

και τα τύμπανα καθοδηγούν ασφαλώς το καλώδιο ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας του ηλεκτρομαγνήτη. Η χρήση τους περιορίζεται στη 

μεταφορά σιδήρου και χάλυβα όλων των μορφών και μεγεθών. Οι 

κυκλικοί μαγνήτες έχουν μεγαλύτερη ανυψωτική ικανότητα από τους 

ορθογωνικούς . 

Ανυψωτική ικανότητα κυκλικών ηλεκτρομαγνητών 

D=65in SSin 45ίη 39ίη 24ίη 

πλάκες 60.000 lbs 50.000 35.000 20.000 6.500 

σίδερα 2.800 2.280 1275 750 250 
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9.5 ΠΥΡΑΚΤΩΣΗ Η ΑΛΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΣΙΔΗΡΟ 

• Η πλειοψηφία του ανυψωτικού μηχανισμού που χρησιμοποιείται 

σήμερα είναι από κράματα χαλύβων, που δεν χρειάζονται τέτοια 

κατεργασία. Μικρή ποσότητα μηχανισμού από σφυρήλατο σίδηρο 

απαιτεί κάποιο είδος θερμικής κατεργασίας. Ανάπτυξη μεγάλης 

σκληρότητας της επιφάνειας που καταστρέφει την ελαστικότητά της 

και μπορεί να οδηγήσει στη μεγάλη συγκέντρωση τάσεων και κατά 

συνέπεια στη δημιουργία ρωγμών με αποτέλεσμα τελικά την 

αστοχία του μηχανισμού . 

• Αστοχία λόγω κακής χρήσης ή μεγάλων καταπονήσεων . 

• Ο σφυρήλατος σίδηρος μπορεί να γίνει πολύ εύθραυστος από 

επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις με μικρές τιμές θραύσης 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ nΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

• Διάστημα όχι μικρότερο από έξι μήνες, αν χρησιμοποιούνται 

τακτικά. 

• Αν δεν χρησιμοποιούνται συχνά πρέπει να πυρακτώνονται όποτε 

αυτό θεωρείται απαραίτητο. 

• Για τα υπόλοιπα εξαρτήματα η περίοδος είναι περίπου ένας χρόνος. 
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ΔΕΝ ΠΡΕΠΕ! ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

• Αλυσίδες από μαλακό χυτοσίδηρο 

• Επιμεταλλωμένες αλυσίδες 

• Αλυσίδες που κινούν τροχούς 

• Μηχανισμός μόνιμα προσαρτημένος σε αλυσίδες που κινούν 

τροχούς ή τροχαλίες. 

• Μηχανισμός που έχει βιδωτά μέρη ή ρουλεμάν ή οποιαδήποτε 

περίπτωση βαμμένου χάλυβα. 
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10. ΠΕΔΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Νομοθεσία: {Π.Δ. 377 /93, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 70/90) 

10.1 ΓΕΝΙΚΑ 

• Οι γερανοί και τα βαρούλκα πρέπει να έχουν αποτελεσματικά 

φρένα για την υποστήριξη και τη ρύθμιση μετακίνησης του 

φορτίου. Το φορτίο δεν πρέπει να κατεβαίνει ή να μένει 

αναρτημένο μόνο υπό τον έλεγχο των φρένων 

(Π.Δ. 377 /93 Παράρτημα 1, σημείο 4.1.2.6, στοιχεία γ, δ, ε) 

• Οι μηχανισμοί των μηχανών πρέπει να σχεδιάζονται και να 

κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε τα φορτία να μην μπορούν να 

κλίνουν επικίνδυνα ή να πέσουν αιφνιδίως με ελεύθερη πτώση 

σε περίπτωση μερικής ή ολικής διακοπής της παροχής της 

ενέργειας ή όταν παύσει να ενεργεί ο χειριστής 

• Δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, υπό ομαλές συνθήκες 

λειτουργίας, καθόδου τ~υ φορτίου μόνο υπό τον έλεγχο της 

πέδης και τριβής, εκτός από τις μηχανές των οποίων η εργασία 

απαιτεί μια τέτοια εφαρμογή. 

• Τα όργανα συγκράτησης πρέπει να σχεδιάζονται και να 

κατα,σκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η αιφνίδια πτώση 

του φορτίου. 

(Π.Δ. 377 /93 Παράρτημα 1, σημείο 4.1.2.6, στοιχεία γ, δ, ε) 
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10.2 ΠΕΔΗΣΗ 

Η πέδηση κρίνεται σκόπιμο να κλειδώνει για κάποιες συνθήκες {π .χ. 

ανύψωση προσώπων) . 

ΤIΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

~ Σ = 2-2,5 για ελαφριά και κανονική λειτουργία 

~ Σ = 2,5 -3 για βαριά λειτουργία. 

Οι πέδες πρέπει να προστατεύονται από την είσοδο του νερού και να 

ελέγχεται αν έχουν εκτεθεί σε δυνατή βροχή ή πλημμύρα. Επίσης 

πρέπει να ελέγχεται αν υπάρχουν χαλαροί σύνδεσμοι, φθορά θερμουίτ 

ή δίσκων κ.λ.π. 

(Π.Δ. 377 /93 Παράρτημα 11 σημείο 4.1.2.61 στοιχεία γ1 δ1 ε} 

10.3 ΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (STOP} 

Οι μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και εφοδιασμένες 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. 

Συγκεκριμένα είναι απαραίτητη η ύπαρξη οριακών μηχανισμών 

ασφαλείας {STOP), οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται συχνά και να 

ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Καθημερινά ο 

χειριστής πρέπει πριν την έναρξη της εργασίας να διαπιστώνει ότι όλες 

οι πέδες και οι οριακοί μηχανισμοί ασφαλείας λειτουργούν κανονικά. 

(Π.Δ. 377 /93 Παράρτημα Ιι σημείο 4.1.2.61 στοιχείο α.) 
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10.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθούν τις 

διατάξεις των κανονισμών των Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Τα καλώδια που αποτελούν τις γραμμές τροφοδοσίας πρέπει να 

έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή και επαρκή ηλεκτρική μόνωση . 

. . 

• Η συντήρηση πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο αδειούχο 

Ηλεκτροτεχνίτη . 

• Πριν την επιθεώρηση ή συντήρηση πρέπει να : 

ο απομονώνεται η ηλεκτρική παροχή, 

ο αφαιρούνται οι ασφάλειες 

ο τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες 

ο λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως 

ισχύει για τον έλεγχο των ανυψωτικών μηχανημάτων 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρα 75 & 76) 

• Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι 

μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου και να έχουν τη 

δυνατότητα ασφαλίσεως (κλειδώματος). 

• Τα κλειδιά των πινάκων αυτών φυλάσσονται από υπεύθυνο 

πρόσωπο. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 77) 
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10.5 ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

10.5.1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

• Το χειριστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο 

σύστημα κλειδώματος για να αποκλείεται η τυχαία κίνηση του 

ανυψωτικού μηχανήματος. 

10.5.2 ΜΟΧΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

• Η θέση που είναι τοποθετημένοι οι μοχλοί χειρισμού & ελέγχου 

ποικίλλει από γερανό σε γερανό. 

• Η καλύτερη λύση για την αποφυγή των κινδύνων από 

λανθασμένο χειρισμό .είναι η επαρκής εκπαίδευση και 

ενημέρωση των χειριστών. 

• Οι μοχλοί πρέπει να προστατεύονται με περιβλήματα από την 

είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειμένων που προκαλούν 

δυσλειτουργία. 

10.5.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

• Αν υπάρχει σύστημα τηλεχειρισμού, αυτό πρέπει να είναι 

μονωμένο και να ακολουθείται ένα πρόγραμμα ασφαλείας έναντι 

των ηλεκτρικών κινδύνων . 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 58, παράγραφος 1 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 52, 

παράγραφος 1) 

.. .1• J}' • j ;, 1 ι i", . 
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10.5.4 ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 

• Συνήθως υπάρχουν σήματα που προειδοποιούν για 

ο Υπερφόρτωση 

ο Μετακίνηση του γερανού ή της γερανογέφυρας 

ο Προσέγγιση σε αγωγούς ηλεκτροφόρων καλωδίων 

ο Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την 

παροχή ηχητικών ή φωτεινών έγχρωμων ή μη σημάτων 

πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας 

και να προστατεύονται από τυχαία επέμβαση. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο64 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 56} 

• ο ήχος των σημάτων πρέπει να είναι εύκολα αvτιληπτός, χωρίς 

όμως να αποτελεί ενοχλητικό θόρυβο για την εκτέλεση άλλων 

εργασιών. 

(Π.Δ. 105/95 παράρτημα Vll συμμόρφωση με οδηγία ΕΟΚ 

92/58} 
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10.6 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 

Οι τροχιές κίνησης επάνω στις οποίες κινούνται τα ανυψωτικά 

μηχανήματα πρέπει να είναι: 

• Τοποθετημένες σε οριζόντιο επίπεδο 

• Πλήρως στερεωμένες 

• Εφοδιασμένες με αναστολείς στα άκρα της διαδρομής τους 

• Εκτείνονται κατά επαρκές μήκος. Το μήκος προεκτάσεως 

δεν πρέπει να είναι μικρότερο από ένα μέτρο. 

Οι τροχιές κίνησης κυλιόμενου γερανού απαγορεύεται να 

χρησιμοποιούνται σαν σημεία αγκύρωσής του. 

Οι σιδηροτροχιές πάνω στις οποίες κινείται ο γερανός πρέπει να: 

• Στηρίζονται σε επαρκώς σταθερές επιφάνειες προς αποφυγή 

υπερβολικής κάμψης τους 

• Έχουν επαρκή διατομή και ομαλή επιφάνεια 

• Ενώνονται με αρμοκαλύπτριες ή διπλούς ακροσυνδέσμους 

• Στερεώνονται ασφαλώς πάνω στους στρωτήρες ή στο φορέα 

τους 

• Έχουν ακτίνα καμπυλότητας, στα καμπύλα τμήματά τους 

επαρκή, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού. 
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Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν σύστημα μείωσης 

κραδασμών που προκαλούνται είτε στο τέλος της διαδρομής, είτε από 

σύγκρουση ή απότομη πέδηση και ισχυρές λιθοκαθαριστικές διατάξεις 

για την απελευθέρωση των τροχών από λιθοσυντρίμματα και τυχόν 

εγκατελειμένα αντικείμενα. 

{Π.Δ. 1073/81 άρθρο 57 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 51) 

Οι μηχανές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλες διατάξεις που 

να επενεργούν στους οδηγούς ή τις γραμμές κύλισης για να 

αποφεύγεται ο εκτροχιασμός. Ωστόσο σε περίπτωση εκτροχιασμού -

παρά την ύπαρξη των διατάξεων αυτών- ή σε περίπτωση βλάβης ενός 

οργάνου οδήγησης ή κύλισης, πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που να 

εμποδίζουν την πτώση του εξοπλισμού, των δομικών στοιχείων ή του 

φορτίου καθώς και την ανατροπή της μηχανής. 

(Π.Δ. 377 /93 παράρτημα 1, σημείο 4.1.2.2) 

10.7 ΑΝΤΙΒΑΡΑ 

Το αμετακίνητο του γερανού εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση 

αντίβαρου ικανού και ανάλογου προς το ανυψούμενο βάρος ή με την 

αγκύρωση του_. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 56) 

Οι οδηγοί των αντίβαρων πρέπει να είναι κατάλληλα προφυλαγμένοι. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 58 παράγραφος 5 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 52) 
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Πολλοί γερανοί έχουν αντίβαρα φορητά, που απαιτούν προσαρμογή και 

ρύθμιση: 

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 

του κατασκευαστή για το χειρισμό των αντιβάρων. 

• Οι επιβλέποντες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αυτή η 

εργασία εκτελείται κατά τρόπο σύμφωνο με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή . 

• Επιγραφές με αυτές τις οδηγίες είναι καλό να αναρτώνται 

στο εσωτερικό του θαλάμου του γερανού, για να 

διαβάζονται εύκολα από το προσωπικό. 

10.8 ΛΙΠΑΝΣΗ 

• Όλα τα κινούμενα μέρη των γερανών και των γερανογεφυρών 

συμπεριλαμβανομένων και των συρματοσχοίνων πρέπει .να 

λιπαίνονται με προσοχή με τα συνιστώμενα από τον 

κατασκευαστή λιπαντικά. 

• Κατά τη διάρκεια της λίπανσης ο μηχανισμός πρέπει να τεθεί 

« ΕΚΤΟΣ» λειτουργίας. 

• Το σύστημα λίπανσης πρέπει να επιθεωρείται για να 

εξασφαλίζεται ότι όλες οι επιφάνειες που υπόκεινται σε τριβές 

δέχονται τα κατάλληλα λιπαντικά . 
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10.9 ΘΑΛΑΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ 

• ΘΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΩΝ 

ο Η εξέδρα πρέπει να είναι γενικά επαρκούς επιφάνειας, να 

έχει ασφαλή προσπέλαση και να είναι ασφαλής 

(κιγκλίδωμα και χειρολαβές αντοχής) 

ο Ο θάλαμος οδήγησης, εφόσον διατίθεl:αι, πρέπει επιπλέον 

να προστατεύει τον χειριστή από τις καιρικές συνθήκες, 

δηλ. να θερμαίνεται σε ψυχρά κλίματα και να κλιματίζεται 

σε θερμά. 

ο Ο θάλαμος δεν επιτρέπεται να εμποδίζει το οπτικό πεδίο 

του οδηγού, ούτε να δυσκολεύει τον περιοδικό έλεγχο των 

τμημάτων του ανυψωτικού μηχανήματος , τα οποία 

βρίσκονται μέσα ή δίπλα στο θάλαμο. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 65 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 56) 
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11. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Νομοθεσία: (Ν. 1430/84, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 377 /93, Π . Δ. 

14-3-1934) 

11.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

• Τα συμπλεκόμενα συσiήματα τροχών, οι κινητήρες, οι ηλεκτρικοί 

αγωγοί και άλλα επικίνδυνα τμήματα πρέπει να εφοδιάζονται με 

αποτελεσματικά προστατευτικά μέσα 

(Π.Δ. 1430/84 άρθρο 15, παράγραφος 1} 

• Μεταξύ των πλέον προεξεχόντων τμημάτων μηχανήματος, το 

οποίο περιστρέφεται ή και κυκλοφορεί σε τροχιές και των 

σταθερών εμποδίων στη θέση εγκαταστάσεως, πρέπει να 

υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους τουλάχιστον 60 cm για την 

ασφαλή κυκλοφορία του προσωπικού. 

• Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να 

δημιουργούνται καταφύγια κατά μήκος της τροχιάς και σε 

αποστάσεις το πολύ 10 m. 

• Όταν είναι αδύνατη η τήρηση της απόστασης αυτής, πρέΠ:ει να 

επισημαίνεται κατάλληλα η απαγόρευση της εισόδου προσώπων 

στην επικίνδυνη ζώνη. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 57, παράγραφος 3} 
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11.2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

• Η τοποθέτηση πινακίδων κινδύνου είναι συνήθως η καλύτερη 

λύση . 

ο Κατασκευάζονται από υλικό με την καλύτερη δυνατή 

αντοχή σε κρούσεις, σε κακές καιρικές συνθήκες και σε 

δυσμενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος. 

ο Οι διαστάσεις και τα χρωμομετρικά και φωτομετρικά 

χαρακτηριστικά των πινακίδων πρέπει να εξασφαλίζουν την 

καλή ορατότητα και την κατανόησή τους. 

ο Οι πινακίδες τοποθετούνται σε κατάλληλο ύψος και σε 

θέση ανάλογη με την οπτική γωνία, λαμβανομένων υπόψη 

ενδεχομένων εμποδίων, είτε στο σημείο εισόδου μιας 

ζώνης γενικού κινδύνου, είτε σε άμεση γειτονία 

συγκεκριμένου κινδύνου και σε καλά φωτισμένο, εύκολα 

προσπελάσιμο κάι ορατό μέρος. 

{Π.Δ. 105/95 παράρτημα 11, σημεία 1.4, 1.5, 2.1) 

• Όταν πολλές μηχανές είναι εγκατεστημένες μόνιμα ή κυλιόμενες 

σε σιδηροτροχιές μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο 

χώρο, οι μηχανές αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και 

κατασκευασμένες έτσι, ώστε να μπορούν να εξοπλιστούν με 

συστήματα αποφυγής των εν λόγω κινδύνων. 

{Π.Δ. 377 /93 παράρτημα 1, σημεία 4.1.2.6 στοιχείο β) 
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11.3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

• Το πεδίο εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να φωτίζεται ανάλογα με 

τις τοπικές συνθήκες. Αν ο φυσικός φωτισμός είναι ανεπαρκής 

πρέπει να ενισχύεται με τεχνητό. 

(Π.Δ. της 14-3-1934 άρθρο 111) 

11.4 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Οι διάδρομοι πρέπει να έχουν ομαλό δάπεδο εργασίας και επαρκές 

πλάτος και φωτισμό . Επίσης πρέπει να εφοδιάζονται με στερεά 

κιγκλιδώματα ύψους 1 m και παρυφής πλάτους τουλάχιστον 5 cm. 

Συνήθως τα κιγκλιδώματα έχουν στο κάτω σημείο θωράκια ύψους 15 

crn για την αποφυγή της πτώσης υλικών ή εργαλείων. 

• Απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων ή άλλων 

αντικειμένων στους διαδρόμους. 

• Οι σκάλες ανόδου και οι πρόσθετες κάθετες σκάλες 

εξυπηρέτησης διαφόρων δαπέδων -αν υπάρχουν- πρέπει να 

είναι μόνιμες και οπωσδήποτε σταθερά προσαρμοσμένες και στα 

δύο τους άκρα ή και ενδιάμεσα. 

• Οι χειρολαβές καθ' όλο το μήκος είναι απαραίτητες 

• Οι σκάλες πρέπει να φέρουν πλήρη αριθμό βαθμίδων 

(σκαλοπατιών) του ίδιου πλάτους και ύψους που συνήθως είναι 

18 ως 28 cm. Οι βαθμίδες πρέπει να είναι φαρδιές για να 

εξασφαλίζεται γερό πάτημα των ποδιών. 
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• Ανά 10 m πρέπει να υπάρχουν κεφαλόσκαλα με κιγκλιδώματα 

όμοια με των διαδρόμων. 

• Οι χειρολαβές συνεχίζονται προς το δάπεδο το οποίο οδηγεί η 

σκάλα και έχουν ύψος lm τουλάχιστον. 

• Κατά την άνοδο και την κάθοδο από τις σκάλες δεν πρέπει να 

μεταφέρεται τίποτα με τα χέρια, παρά μόνον με σχοινιά. 

• Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από αρμόδιο πρόσωπο 

για την ύπαρξη φθαρμένων ή οξειδωμένων τμημάτων, τα οποία 

πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται αμέσως. 

• Ασφαλής πρόσβαση πρέπει να διατίθεται και στα αναρτημένα 

ικριώματα που έχουν ανυψωθεί για εργασίες ελέγχου, λίπανσης 

ή επισκευής. Επιπλέον αυτά πρέπει να είναι κλειστά στα πλάγια 

και να έχουν χειρολαβές ασφαλείας. 

• Στις γερανογέφυρες, που έχουν καμπίνα χειριστή, απαγορεύεται 

η πρόσβαση στην καμπίνα μέσω των τροχιών που κινείται το 

βαρουλκοφορείο . Από τον κατασκευαστή πρέπει να παρέχονται 

ασφαλείς διάδρομοι με χειρολαβές και επαρκή φωτισμό . Είναι 

αυτονόητο ότι αυτοί οι διάδρομοι εξυπηρετούν τους χειριστές για 

την είσοδο στο θάλαμο χειρισμού καθώς και τους εργαζόμενους 

συντήρησης και επισκευής . 

(Π.Δ. της 14-3-1934 άρθρο 111) 
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11.5 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

• Η θέση οδήγησης των μηχανών πρέπει να είναι τοποθετημένη 

έτσι ώστε να επιτρέπει τη μέγιστη εποπτεία των διαδρομών των 

κινουμένων στοιχείων με σκοπό να αποφεύγονται οι πιθανές 

προσκρούσεις με πρόσωπα ή αντικείμενα ή άλλες μηχανές που 

ενδέχεται να λειτουργούν ταυτόχρονα και να δημιουργούν 

κινδύνους. 

(Π.Δ. 377 /93 παρ. 1, σημείο 4.1.2.7} 

• Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων με καθρέπτες, που 

να καλύπτουν όλες τις οπτικές γωνίες είναι απαραίτητοι καθώς 

και τα ηχητικά σήματα για την κίνησή τους εμπρός και πίσω. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται δύο «κουμανταδόροι» ή 

σηματωροί: ένας για την παρακολούθηση του φορτίου και ένας 

για τη ρύθμιση -Γης κίνησης του γερανού προς τα πίσω . 

(Π.Δ. 377 /93 παρ. 1} 

• Ο χώρος λειτουργίας των ανυψωτικών μηχανημάτων γενικά 

απομονώνεται με κατάλληλα περιφράγματα, έτσι ώστε να 

καθίσταται αδύνατη η διέλευση προσώπων άσχετων με την 

εκτελούμενη εργασία. 

(Π.Δ. 1073/81άρθρο55 & 70/90 άρθρο 56} 
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• Κατά την ανύψωση και γενικά τη μεταφορά φορτίων από 

γερανούς ή συναφή μηχανήματα, πρέπει να εξασφαλίζεται με 

περιφράξεις κλπ. ότι οι εργαζόμενοι ή οι διερχόμενοι δε θα 

κυκλοφορούν ή δε θα ευρίσκονται κάτω από τα διακινούμενα 

φορτία. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 55 & 70/90 άρθρο 56) 

11.6 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Σημαντική είναι η τοποθέτηση προειδοποιητικών και 

απαγορευτικών σημάτων ασφαλείας. 

ο Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια κίτρινου χρώματος 

εναλλασσόμενου με μαύρο ή κόκκινου χρώματος 

εναλλασσόμενου με άσπρο. 

ο Οι διαστάσεις ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις διαστάσεις του επικίνδυνου σημείου. 

ο Οι κίτρινες, οι μαύρες, οι κόκκινες ή οι άσπρες λωρίδες 

πρέπει να έχουν κλίση περίπου 45 μοίρες και να έχουν 

διαστάσεις περίπου ίσες μεταξύ τους 

(Π.Δ. 105/95 παραρτήματα 11 σημείο 3.2 & V σημείο 1) 
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12. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Νομοθεσία: (Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 70/90) 

12.1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΡΟΙ 

Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα πρέπει να χειρίζεται μόνο από ικανό και 

σωστά εκπαιδευμένο πρόσωπο που να πληροί συγκεκριμένες 

απάιτήσεις. 

{Π.Δ. 1073/81 άρθρα 64 & 66, Π.Δ. 70/90 άρθρο 56) 

Η ύπαρξη εκπαιδευμένων και αξιόπιστων σηματωρών 

{«κουμανταδόρων») είναι απαραίτητη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

μεγάλων γερανών και γερανογεφυρών, για την εκτέλεση εργασίας σε 

σημεία που δεν είναι ορατά από τον χειριστή. Σηματωρός είναι το 

άτομο που δίνει σήματα και παρέχει τις οδηγίες χειρισμών, με τη 

βοήθεια σημάτων με χειρονομίες στον παραλήπτη του σήματος που 

λέγεται χειριστής. 

{Π.Δ. 105/95 παράρτημα IX; σημείο 2.1) 

Ο χειριστής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος 

•:• Βρίσκεται σε θέση με πλήρη ορατότητα και εποπτεία φόρτωσης 

και εκφόρτωσης των υλικών και όλης της διαδρομής τους κατά 

την ανύψωση ή την οριζόντια μεταφορά τους. 

•:• Πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την πορεία του ανυψωτικού 

και τη θέση του φορτίου, ενώ απαγορεύεται η περιφορά και 

ανύψωση των φορτίων πάνω από θέσεις εργασίας. 

•:• Αν το φορτίο ή το άγκιστρο προσεγγίζει θέσεις εργασίας, οφείλει 

να σημαίνει το σχετικό ηχητικό σήμα. 
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•:• Πριν την ανύψωση του φορτίου πρέπει να διαπιστώνει ο ίδιος ή ο 

σηματωρός, ότι αυτό είναι ασφαλώς προσδεμένο και 

ισοζυγισμένο στα σαμπάνια και επίσης να εξασφαλίζει ότι δεν 

υπάρχει κάποιο εμπόδιο στις τροχιές του μηχανήματος . 

(Π.Δ. 1073/81άρθρα64 & 661 Π.Δ. 70/90 άρθρο 56) 

12.2 ΣΗΜΑΤΑ 

• Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και σφαλμάτων χρειάζεται ένα 

γνωστό σύστημα σημάτων. 

• Τα σήματα αυτά αφορούν κίνηση ή/ και θέση των βραχιόνων ή/ 

και των χεριών σύμφωνα με κωδική μορφή για την καθοδήγηση 

ατόμων που εκτελούν χειρισμούς οι οποίοι ενέχουν υπαρκτό ή 

πιθανό κίνδυνο για τους εργαζόμενους. Προσδιορίζονται από 

εθνικούς νόμους και διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

(Π.Δ. 105/95 άρθρο 21 παράγραφος ιδ) 

• Οι οδηγοί και οι «κουμανταδόροι» οφείλουν να γνωρίζουν τα 

σήματα χειρισμού των ανυψωτικών μηχανημάτων όπως 

ορίζονται στο παράρτημα ΙΧ του _Π.Δ. 105/95 και περιγράφονται 

με εικόνες. 

ο Ένα σήμα με χειρονομίες πρέπει να είναι ακριβές, απλό, 

ευρύ, να γίνεται εύκολα, να κατανοείται εύκολα και να 

διακρίνεται σαφώς από άλλο σήμα με χειρονομίες. 

• Ο σηματωρός πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με την 

καθοδήγηση των χειρισμών και με την ασφάλεια των 
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εργαζομένων και να ακολουθεί με τα μάτια το σύνολο των 

εκτελουμένων κινήσεων, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο από αυτές. 

Αν αυτό δεν είναι εφικτό π.χ. κατά την κίνηση προς τα πίσω του 

ανυψωτικού μηχανήματος, πρέπει να προβλεφθούν ένας ή 

περισσότεροι σηματωροί. 

• Ο σηματωρός θα φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία 

αναγνώρισης με έντονο και ενιαίο χρώμα π.χ. σακάκι, κράνος, 

περιβραχιόνια, ρακέτες. 

• Οι χειριστές και οι σηματωροί πρέπει να ενημερώνονται αμέσως 

και να εκπαιδεύονται εκ νέου για οποιαδήποτε αλλαγή ή 

αναπροσαρμογή του νόμου. 

(Π.Δ. 105/95 παράρτημα ΙΧ) 

• Αν ο σηματωρός είναι εκτός οπτικού πεδίου του χειριστή, είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιείται ένας πομπός. 

ο Οι χρησιμοποιούμενες λέξεις κωδικοί αναφέρονται στο 

παράρτημα Vlll του Π.Δ. 105/95 

• Τα προφορικά μηνύματα πρέπει να είναι όσο το δυνατό σύντομα, 

απλά και σαφή. 

• Καλό θα ήταν να υπάρχουν στο εργοτάξιο ή την οικοδομή αφίσες 

με τα σήματα χειρισμού. 

(Π.Δ. 105/95 παράρτημα VΙΙΙ) 
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12.3 ΣΗΜΑΤΑ ΛΕΒΑΔΟΡΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Αριθμός ι 245/40 26.08.1992 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ 

AJA 

ΑΙ 

Α2 

Α3 

AJA 

81 

82 

83 

ΕΝΑΡΞΗ 
Προσοχή 

Σημασία 

Ανάληψη καθοδήγησης 

ΣΤΟΠ 

Διακοπή 
Τέλος της κίνησης 

ΤΕΛΟΣ 

των ενεργειών 

Σημασία 

ΑΝΥΨΩΣΗ 

ΚΑΘΟΔΟΣ 

ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤ ΑΣΗ 

Α. Γενικές χειρονομίες 

Περιγραφή 

01 δύο βραχίονες βρίσκοντα ι 

σε έκταση κα 1 οι παλάμες είνα ι 
εστραμμένες προς τα εμπρός. 

Ο δεξιός βραχίονας τεντωμε

νος προς τα άνω, η δεξιά παλά
μη εστραμμένη προς τα 

εμπρός. 

Τα δύο χέρια είναι ενωμένα 
στο ύψος του στήθους . 

Β . Κατακόρυφες κινήσεις 

Περιγραφή 

Ο δεξιός βραχίονας είναι τε 
ντωμένος προς τα άνω και η δε
ξιά παλάμη εοτραμμένη προς 
τα εμπρός διαγράφει αργά ένα 
κύκλο . 

Ο δεξιός βραχίονας ε!ναι τε
ντωμένος προς τα κάτω κα ι η 
δεξιά παλάμη εστρaμμένη προς 
το εσωτερικό διαγράφει αργά 
έναν κύκλο. 

Με τα χέρια καθορίζεται η από
σταοη . 

Εικόνα 

Εικόνα 
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Α/Α Σημασία 

Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ 

Γ2 ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ 

Γ3 ΔΕΞ ΙΑ 
ως προς τον σηματωρό 

Γ4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ως προς τον σηματωρό 

ΓS ΟΡ ΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΠ ΑΣΗ 

ΝΑ Σημασ ία 

ΔΙ Κ ΙΝΔΥΝΟΣ 

επε ίγουσα διακοπή ή στάση 

Δ2 Τ ΑΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

Δ3 ΒΡΑΔΕΙΑ Κ ΙΝΗΣΗ 

Γ . Οριζόντιες κινήσεις 

Περιγραφή 

Με τους δύο βραχίονες δ ι · 
πλωμένους κα ι τις παλάμες 

εστραμμένες προς το εσωτερι · 

κό, το πρόσθ ιο μέρος των βρα
χιόνων εκτελεί κινήσεις αργές 
προς το σώμα. 

Με τους δύο βραχίονες διπλω· 
μένους κu ι τις 11ολάμες εστραμ
μένες προς το έξω, το πρόσθιο 
μέρος των βραχιόνων εκτελεί 
κινήσεις αργές οπομaκρυνομε· 

νες οπό το σώμα . 

Με τον δεξ ιό βραχίονα τεντω· 

μένο περίπου οριζοντίως , η πα· 
λάμη του δεξιού χεριού βλέπει 
προς τα κάτω κα ι εκτελούνται 
μικρές οργες κινήσεις κατά τη 
διεύθυνση αυτή. 

Με τον αριστερό βραχίονα τε 
ντωμένο περίπου οριζοντίως 
κα ι την παλάμη του αριστερού 
χεριού εστρομμένη προς το κά· 
τω εκτελούνται μικρές αργές 
κινήσεις κατά τη δ ιε υθυνση αυ· 

τη. 

Μ ε το χέρια καθορίζεται η οπό· 
σταση. 

Δ. Κίνδυνος 

Περιγραφή 

Οι δύο βραχίονες είναι τεντω· 
μενοι προς τα άνω και οι πολά· 
μες εστρaμμένες προς το 

εμπρός. 

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινησεις 
εκτελούνται με ταχύτητα . 

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινησεις 
εκτελούνται με μεγάλη 6ρσδύτητσ . 
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12.4 ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• Τα άτομα στα οποία απευθύνεται το σήμα θα πρέπει να 

γνωρίζουν καλά τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα, ώστε να 

μπορέσουν να προφέρουν και να κατανοήσουν ορθά το 

προφορικό μήνυμα και να υιοθετήσουν σύμφωνα με το μήνυμα, 

μια κατάλληλη συμπεριφορά στον τομέα της ασφάλειας ή της 

υγείας. 

• Αν η προφορική ανακοίνωση χρησιμοποιείται στη θέση των 

σημάτων χειρονομίας ή ως συμπλήρωμα αυτών, πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν λέξεις κωδικοί όπως π .χ.: 

Έναρξη για την ένδειξη της ανάληψης 

ευθύνης καθοδήγησης 

Στοπ για τη διακοπή ή περάτωση μιας 

κίνησης 

Τέλος για την οριστική διακοπή των 

ενεργειών 

Βίρα για να ανυψωθεί ένα φορτίο 

Μάινα για να κατεβεί ένα φορτίο 

Προχώρησε η έννοια αυτών των κινήσεων 

πρέπει, κατά περίπτωση, να είναι 

Οπισθοχώρησε συντονισμένη με τους αντίστοιχους 

κώδικες χειρονομιών. 

Δεξιά - αριστερά 

Κίνδυνος για να απαιτηθεί μια επείγουσα 

διακοπή ή στάση 

Γρήγορα για την επιτάχυνση κίνησης για 

λόγους ασφαλείας 

.. 
(ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Αριθμός ι 245/38 26/08/1992) 

ΒΙΒΛΙΟΘΙ-fΚΗ 

Τ Ε 1 r~ r: ~ Ρ .~. ! Α 
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12.5 ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Νομοθεσία: Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 105/95, Π .Δ . 70/90 

12.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

• Απαγορεύεται η μεταφορά - ανύψωση προσωπικού με 

μηχανήματα ανύψωσης υλικών. 

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να ανυψώνονται 

πρόσωπα σε ειδικά εξαρτήματα (αναρτημένα ικριώματα, 

καλαθάκια) για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και 

συντήρησης. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 68) 

• Τα μέτρα ασφαλείας, ελέγχου και συντήρησης είναι πολύ 

αυστηρά για την εκμηδένιση των πιθανοτήτων να συμβεί 

ατύχημα. 

• Αν υπάρχει προσωπικό που εργάζεται επάνω σε αυτά 

ο Τα εξαρτήματα πρέπει να ακινητούν 

ο Το χειριστήριο να είναι κλειδωμένο 

ο Να λαμβάνονται κατά περίπτωση όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας. 

ο Εργάζονται το πολύ δύο εργαζόμενοι χωρίς τη χρήση 

βαρέων εργαλείων . 

ο Ο χειριστής πρέπει να έχει την απαιτούμενη άδεια 

τουλάχιστον 5 χρόνια. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 68 και Π.Δ. 70/90 άρθρα 47 & 48) 
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12.5.2 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ -«ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ» 

• Πρέπει να είναι ενισχυμένης κατασκευής με στέρεη βάση. 

• Όλες τους οι πλευρές πρέπει να προστατεύονται με κιγκλιδώματα 

· εσωτερικά και εξωτερικά με απόσταση μεταξύ τους 0,25 m. 

• Το εσωτερικό κιγκλίδωμα έχει ύψος 1,20 m με προστατευτικό 

θωράκιο στο κάτω μέρος ύψους 0,2 m. 

• Υπάρχουν δυο ενδιάμεσοι προστατευτικοί ράβδοι στο 

μεσοδιάστημα ανάμεσα στο δάπεδο εργασίας και το άνω μέρος 

του κιγκλιδώματος. 

• Τα καλαθάκια έχουν μέγιστες διαστάσεις 1,5mX1,5m. 

• Πρέπει να έχουν ελεγχθεί το ανυψωτικό μηχάνημα που φέρει το 

ικρίωμα (πλατφόρμα εργασίας) και τα εξαρτήματα ανάρτησης. 

• Απαγορεύεται η ανάρτηση με σχοινιά και τα άγκιστρα πρέπει να 

είναι οπωσδήποτε τύπου ασφαλείας . 

• Το όλο σύστημα ανάρτησης πρέπει να έχει συντελεστή 

ασφαλείας τουλάχιστον 10. 

• Είναι απαραίτητος ένας οδηγός για να μην πάλλεται το καλαθάκι 

ή άλλος τρόπος ασφαλούς σταθεροποίησης. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται κατά την ανύψωση και 

την καταβίβαση και να γίνεται λεπτομερής και συχνός έλεγχος της 

πέδησης. 
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• Καλό είναι να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την αποφυγή 

ελεύθερης μετακίνησης της πλατφόρμας εργασίας (από 

πρόσκρουση σε πιθανά εμπόδια} καθώς και πτώσης αντικειμένων 

στην πλατφόρμα ή το καλαθάκι. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 68 και Π.Δ. 70/90 άρθρα 47 & 48) 

12.6 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 

~ομοθεσία: (Π.Δ . 1073/81, Π.Δ. 70/90, Π.Δ. 377 /93) 

• Η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανήματος απαγορεύεται 

γιατί είναι επικίνδυνη ενέργεια (κίνδυνος ανατροπής}. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 69 παρ. ζ και Π.Δ. 70/90 άρθρο 57 παρ. θ} 

l!Wανση ανυψωτικών μηχανημάτων 

• Τα όρια χρησιμοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων, όπως το 

μέγιστο ασφαλές φορτίο λειτουργίας σε σχέση με το αντίβαρο, 

την κλίση της κεραίας, της ταχύτητας του ανέμου κλπ. πρέπει να 

είναι ευκρινώς σημειωμένα σε όλα τα χειριστήρια των 

ανυψωτικών μηχανημάτων. 

• Οι γερανοί κεραίας με μεταβλητή ακτίνα δράσης πρέπει να έχουν 

επιγραφές απόδοσης που να δείχνουν το μέγιστο ασφαλές 

Φορτίο λειτουργίας που μπορεί να ανυψωθεί στις διάφορες 

ακτίνες της κεραίaς, βάσης ή αρπάγης. 

• Στην περίπτωση κινητής κεραίας πρέπει να φαίνεται η μέγιστη 

ακτίνα στην οποία επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της. 
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• Επιπλέον πρέπει να εφοδιάζονται με αυτόματο δείκτη που να 

δείχνει κάθε στιγμή την ακτίνα της κεραίας, βάσης ή αρπάγης. 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 53 και Π.Δ. 70/90 άρθρο 49 παρ. β, γ) 

Οι μηχανές μέγιστου φορτίου χpήσης τοί.ιλάχιστον ίσου προς 1.000 kg ή 

των οποίων η ροπή ανατροπής είναι τουλάχιστον ίση προς 4.000 Nm, 

Πρέπει να είναι εξοπλισμένες με συστήματα ειδοποίησης του οδηγού, 

τα οποία εμποδίζουν τις επικίνδυνες μετατοπίσεις του φορτίου σε 

περίπτωση: 

• ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, είτε από υπέρβαση των μεγίστων 

Φορτίων χρήσης, είτε από υπέρβαση των ροπών ανατροπής που 

οφείλονται στα ανωτέρω φορτία. 

• ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΠΩΝ που τείνουν να προκαλέσουν ανατροπή, 

ιδίως λόγω του ανυψούμενου φορτίου. 

(Π.Δ. 377 /93, παράρτημα 1, σημείο 4.2.1.4) 

Συνήθως παρέχονται από τον κατασκευαστή δύο σήματα: ένα φωτεινό 

και ένα ηχητικό: . 

• το ΦΩΤΕΙΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ οτι 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΤΑΙ το ΑΣΦΑΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ . (το 

πορτοκαλοκίτρινο ή κίτρινο χρώμα δηλώΊιει προειδοποίηση 

σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95, παράρτημα Ι σημείο 4) 

• το ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ {ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) ΗΧΕΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ 

το ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 
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• Στους μεγάλους γερανούς τοποθετούνται διακόπτες υπερφόρτωσης, 

δηλαδή : ένα σύστημα διακοπής του κυκλώματος σε περίπτωση 

υπερφόρτωσης. Προτείνεται να υπάρχει ένα σύστημα μέτρησης του 

φορτίου, ώστε ο χειριστής να γνωρίζει πάντοτε το βάρος του 

ανυψούμενου φορτίου. 

(Π.Δ. 105/95 παραρτήματα 1, VI & Vll} 

• Οι μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες, 

ώστε να εξασφαλίζεται ευστάθεια και κατά τη λειτουργία τους και 

εκτός λειτουργίας, καθώς και σε όλες τις φάσεις μεταφοράς, 

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, σε περίπτωση 

προβλεπόμενων βλαβών, καθώς και κατά την εκτέλεση δοκιμών, 

εφόσον αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

(Π.Δ. 377 /93 παράρτημα 1σημείο4.1.2.1.) 

• Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να τοποθετούνται σε 

επιφάνεια στήριξης με επαρκή αντοχή. Ακόμα και αν είναι εκτός 

λειτουργίας, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους με τη 

χρήση έρματος, συρματόσχοινων αγκύρωσης κ.λ.π. 

• Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα έναντι των κραδασμών. 

• Τα υποστηρίγματα (στηρίγματα ευστάθειας) του γερανού πρέπει 

πάντοτε να είναι σε έκταση, όταν εκτελείται εργασία και να 

τοποθετούνται σε στερεό επίπεδο έδαφος. 

• Μερικοί κατασκευαστές τοποθετούν αναστολείς για την αποφυγή 

της μετακίνησης της κεραίας, όταν τα υποστηρίγματα δεν έχουν 

εκταθεί. 
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• Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή η χρήση γερανού σε καιρικές 

συνθήκες, που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την 

ευστάθειά του. 

• Γερανός που έχει υποστεί την επίδραση δυσμενών καιρικών 

συνθηκών, οι οποίες πιθανόν επηρέασαν την ευστάθειά του, 

πρέπει να ελέγχεται πριν την επαναχρησιμοποίηση του. 

• Σε περίπτωση μεγάλων ανέμων και μεγάλης κακοκαιρίας πρέπει 

να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Σε πολλά 

ανυψωτικά μηχανήματα υπάρχουν ανεμόμετρα που δίνουν την 

ταχύτητα του ανέμου σε m/sec. Τα όρια τιμών ταχύτητας ανέμου, 

πάνω από τα οποία η εργασία του μηχανήματος κρίνεται 

ανασφαλής, εξαρτώνται από το ύψος και το είδος κατασκευής 

του μηχανήματος και δίνονται από τον κατασκευαστή. ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΙΝΑΙ 18 - 22 m/sec. Οι κίνδυνοι αυξάνονται στους κινητούς 

γερμανούς και τους γερανούς πύργου. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 54 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 50) 
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12.7 ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 

• Τα ανυψωτικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες, 

ώστε οι κατακόρυφες τροχιές τους (αν υπάρχουν) και γενικά τα 

συρματόσχοινα και τα υπόλοιπα στοιχεία τους να μην 

προσεγγίζουν αγωγούς ηλεκτρικών δικτύων. 

• Σε περιοχές όπου υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα ή 

εγκαταστάσεις και εργάζονται ή κινούνται γερανοί πρέπει να 

λαμβάνονται επιπλέον και μετά από έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ 

πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφαλείας. 

• Το κλειδί για την αποφυγή της επαφής με εναέρια ηλεκτρικά 

καλώδια είναι η οργάνωση ενός προγράμματος ασφαλείας. 

• Τα προβλήματα που δημιουργούν τα ηλεκτρικά καλώδια δίπλα 

στις περιοχές εργασίας πρέπει να αναγνωριστούν, να μελετηθούν . 

και να επιλυθούν. 

• Πρωταρχική σημασία έχει η ανεύρεση της θέσης για την 

εγκατάσταση και την ανέγερση του γερανού, ώστε αυτός, όσο 

είναι δυνατόν να μην έρχεται σε επαφή με τα ηλεκτρικά καλώδια. 

• Η ΔΕΗ παίζει σημαντικό ρόλο, 

ο Απαιτείται οι εργολάβοι να ειδοποιούν τη ΔΕΗ για τις 

συγκεκριμένες περιοχές που θα χρησιμοποιηθεί ο γερανός 

και να τους γίνεται γνωστό αν οι αγωγοί του ηλεκτρικού 

ρεύματος θα απενεργοποιηθούν ή αν θα χρειαστούν άλλα 

μέτρα ασφαλείας. 

ο Η ΔΕΗ μπορεί εκτός από το να απενεργοποιεί ή να γειώνει 

προσωρινά τα ηλεκτρικά καλώδια, να τα επανατοποθετεί ή 
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να τα καλύπτει με μονωτικά φύλλα, αν η τάση δεν είναι 

πολύ μεγάλη. 

• Το πρόγραμμα ασφαλείας πρέπει να συμπεριλαμβάνει το 

σχεδιασμό της ζώνης κινδύνου, που περιβάλλει τα ηλεκτρικά 

καλώδια. 

• Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο γερανός έχει τοποθετηθεί σε 

τέτοια θέση στην οποία η κεραία ή το συρματόσχοινο ανύψωσης 

δεν μπορεί να εισέλθει στην επικίνδυνη ζώνη κατά την 

περιστροφή ή άλλους χειρισμούς . 

• Η ανοχή αυτή που πρέπει να δίνεται μεταξύ κινούμενων μερών 

των ανυψωτικών και ηλεκτρικών αγωγών, είναι τουλάχιστον 60 

cm και είναι μεγαλύτερη σε υψηλές τάσεις . 

ο Στη Γαλλική νομοθεσία προβλέπεται: 

• Για τάση <57.000 Volts απόσταση ασφαλείας 

τουλάχισί-ον 3m 

• Για τάση >57.000 Volts απόσταση ασφαλείας 

τουλάχιστον 5m 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές συσκευές, που να 

είναι προσαρτημένες στο γερανό κεραίας και να ηχούν ένα 

συναγερμό αν η κεραία βρεθεί σε προκαθορισμένη απόσταση 

από ένα ενεργό καλώδιο. 

• Ο χειρισμός του γερανού γίνεται με την πρόσθετη βοήθεια του 

σηματωρού, αφού ο οδηγός δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί με 

83 



ακρίβεια τις αποστάσεις των αντικειμένων που βρίσκονται πάνω 

του ή μπροστά του. 

• Απαγορεύεται η αποθήκευση οποιωνδήποτε υλικών ή 

εξοπλισμού που μπορεί να ανυψωθούν από γερανό κάτω από τα 

ηλεκτρικά καλώδια. 

• Ηλεκτρικά καθοδηγούμενοι γερανοί που χρησιμοποιούνται σε 

οικοδομές, πρέπει να έχουν τον ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό 

γειωμένο. Η γείωση με μεταλλικό καρφί σε σωρό από στεγνό 

Χώμα ή άμμο, δεν είναι ικανοποιητική . Τη γείωση πρέπει να την 

ελέγχει ηλεκτρολόγος, γιατί ο οδηγός του γερανού δεν έχει αυτή 

την αρμοδιότητα. 

• Είναι απαραίτητο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει ότι οι ηλεκτρικοί 

αγωγοί έχουν προστατευτικούς αυτόματους διακόπτες 

κυκλώματος. Όταν συμβεί επαφή του γερανού με τον αγωγό, το 

κύκλωμα μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος απενεργοποιείται 

αυτόματα, αλλά · ενεργοποιείται ξανά μετά από λίγα 

δευτερόλεπτα. Τα θύματα πολλές φορές ξαναέρχονται σε επαφή 

με το ηλεκτρικό ρεύμα γιατί πιστεύουν ότι τα καλώδια έχουν 

απενεργοποιηθεί μόνιμα, 

• Σε κάθε περίπτωση επαφής του γερανού με εναέριους 

ηλεκτρικούς αγωγούς, ο οδηγός πρέπει να παραμένει στο 

θάλαμο, μέχρι ωσότου οι αγωγοί απενεργοποιηθούν ή γειωθούν, 
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εκτός αν ξεσπάσει φωτιά, οπότε πρέπει να πηδήξει από το 

γερανό με προσοχή για να μην έρθει σε επαφή με το γερανό και 

να τρέξει μακριά. 

• Κανένας δεν πρέπει να προσπαθήσει να διασώσει τον χειριστή ή 

να τον βοηθήσει, αν ο γερανός δεν έχει τεθεί μακριά από τους 

αγωγούς ή αν αυτοί δεν έχουν απενεργοποιηθεί ή γειωθεί. 

• Πριν την επαναχρησιμοποίηση του γερανού, μετά την επαφή με 

τους ηλεκτρικούς αγωγούς, πρέπει να ελέγχεται λεπτομερώς για 

ηλεκτρολογική, ηλεκτρονική ή μηχανολογική ζημιά και να γίνεται 

μια ολοκληρωμένη δοκιμή λειτουργίας. 

• Πριν την επαναχρησιμοποίηση του γερανού, μετά την επαφή με 

τους ηλεκτρικούς αγωγούς, πρέπει να ελέγχεται λεπτομερώς για 

ηλεκτρολογική, ηλεκτρονική ή μηχανολογική ζημιά και να γίνεται 

μια ολοκληρωμένη δοκιμή λειτουργίας. 

{Π.Δ. 1073/81 άρθρα 56, 78 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 50.) 
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12.8 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Εκτός των όσων προαναφέρθηκαν πρέπει: 

• Ο σκελετός στήριξης του τυμπάνου και ο άξονάς του να είναι 

μεταλλικοί και να αποφεύγεται με κατάλληλες διατάξεις η 

μετατόπιση ή αντίστροφη περιστροφή του τυμπάνου, καθώς και 

η ολίσθηση. του σχοινιού στο τύμπανο. 

• Αν το βαρούλκο χρησιμοποιείται για ανύψωση φορτίων 

μεγαλύτερων από 10 kg ή αν το τύμπανο είναι μεταλλικό, τότε 

πρέπει να φέρει ανασταλτικό όνυχα (καστάνια). Για μεγαλύτερα 

φορτία επιβάλλεται ή ύπαρξη πέδης. Τα τρίποδα βαρούλκα 

πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερό υπόβαθρο και να 

εξασφαλίζονται έναντι ολίσθησης ή ανατροπής με κατάλληλες 

διατάξεις. 

• Οι μικροί γερανοί οικοδομών πρέπει να στηρίζονται και να 

αγκυρώνονται καλά ή να τοποθετείται αντίβαρο ικανό και 

ανάλογο προς το ανυψούμενο βάρος, γιατί κατά τη διάρκεια της 

εργασίας (μετακίνηση της λαβής χειρισμού), υπάρχει κίνδυνος 

πτώσης του χειριστή μαζί με τον γερανό. 

(Π.Δ. 1073/81άρθρο70 & Π.Δ. 70/90 άρθρο 58) 
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12.9 ΚΙΝΗΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ 

Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας 

• Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει τις οδηγίες του κατασκευαστή για 

το μηχάνημα που χειρίζεται, καθώς και το ελάχιστο ύψος του 

γερανού που μετακινείται και τους κινδύνους που εγκυμονούν τα 

εναέρια εμπόδια (π.χ. ηλεκτρικοί αγωγοί, σωληνώσεις). 

• Όλα τα ελαστικά με σαμπρέλα πρέπει να φουσκώνονται στις 

πιέσεις που προτείνονται από τον κατασκευαστή. 

• Η ανυψωτική ικανότητα και η ευστάθεια ενός κινητού γερανού 

μειώνεται όταν ανυψώνει φορτία σε κεκλιμένες επιφάνειες. 

• Σε κάθε περίπτωση το έδαφος πρέπει να μπορεί να αντέχει το 

βάρος ενός φορτωμένου γερανού. 

• Τα υποστηρίγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται όποτε είναι 

απαραίτητό και ιδιαίτερα όταν αμφισβητείται η ευστάθεια του 

γερανού, είτε γιατί βρίσκεται σε μη επίπεδο έδαφος, είτε γιατί το 

Φορτίο μετακινείται με χειρισμούς περιστροφής. Όλα τα 

υποστηρίγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να εκτείνονται 

στην κατάλληλη απόσταση. 

• Το έδαφος πρέπει να είναι στέρεο και σταθερό. Αν τοποθετούνται 

σωροί από ξύλα απαιτείται και μια χαλύβδινη πλάκα επάνω από 

αυτά. Οι γερανοί τύπου «caterpillar» (με ερπύστριες) δεν 

απαιτούν συνήθως υποστηρίγματα. 

• Όταν χρειάζεται να εκτελεστεί ανυψωτική εργασία σε έδαφος με 

κατηφορική κλίση, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή, 
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έστω και αν έχουν εκταθεί τα υποστηρίγματα. Γίνεται 

προσπάθεια ώστε ο γερανός να είναι ισοσταθμισμένος και σε 

κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να εκτελούνται δοκιμαστικές 

περιστροφές, χωρίς φορτίο, σαν προληπτικό μέτρο. 

12.10 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ 

• Τα καλώδια του βαρουλκοφορείου πρέπει να είναι μονωμένα, 

Φυλασσόμενα ή καλύτερα ακίνητα και πρέπει να είναι 

τοποθετημένα στην αντίθετη πλευρά από τα μέσα προσέγγισης 

της καμπίνας του χειριστή του γερανού. 

• Πριν την εκτέλεση εργασιών ελέγχου ή συντήρησης πρέπει να 

ειδοποιείται ο οδηγός. 

• Αν κάποιο πρόσωπο εργάζεται δίπλα ή πάνω στις σιδηροτροχιές 

γερανογέφυρας ή σε σημείο, όπου . είναι εκτεθειμένο στον 

κίνδυνο να χτυπηθεί από τον γερανό, τότε πρέπει να ληφθούν 

αποτελεσματικά μέτρα ή να εξασφαλιστεί ότι ο γερανός δεν 

πλησιάζει από απόσταση 6 μέτρων αυτή τη θέση. 

• Μια μέθοδος για τη συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση, είναι η 

τοποθέτηση ενός σήματος «stop» στη σιδηροτροχιά, που 

προειδοποιεί ότι η μετακίνηση σε αυτήν την περιοχή 

απαγορεύεται, εμποδίζοντας έτσι την κίνηση του γερανού προς 

αυτό το σημείο. 

• Αν κάποιο άτομο πρόκειται να εργαστεί δίπλα ή πάνω στις 

σιδηροτροχιές μιας γερανογέφυρας είναι απαραίτητο να του 
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παρέχεται ένας ασφαλιστικός διακόπτης κλειδώματος, που να 

τοποθετείται κοντά στη θέση του οδηγού και να τον προειδοποιεί 

ότι κάποιος είναι στην κορυφή της γερανογέφυρας. 

• Ανάλογοι διακόπτες χρειάζονται και στους ηλεκτρικούς πίνακες 

που ενεργοποιούν τις γερανογέφυρες, ώστε να ακινητοποιούνται. 
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13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Νομοθεσία: (Νόμος 1430/84, Π.Δ. 1073/81, 70/90, 17 /96, 31/90, Ν.Δ. 

1150/49) 

13.1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΣΗΜΑΤΩΡΌ! ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

• Για το χειρισμό των γερανών ή των άλλων ανυψωτικών 

μηχανημάτων απαιτούνται κατάλληλα ειδικευμένοι και ικανοί 

επαγγελματίες χειριστές, που έχουν συμπληρώσει την ηλικία που 

ορίζει η ελληνική νομοθεσία. 

• Η πρόσληψή τους βασίζεται κυρίως στο επίπεδο μόρφωσης 

(απόφοιτοι τεχνικών σχολών) και στην προϋπηρεσία που δηλώνει 

την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στις απαιτήσεις ασφαλείας 

σε αυτό το είδος μηχανημάτων. 

(Π.Δ. 1430/84 άρθρο 13) 

• Η ιδιότητά τους πιστοποιείται με την άδεια χειριστή, εφόσον 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ενώ χρειάζεται να έχουν 

και φυσικά προσόντα, δηλαδή να είναι πάνω από 18 ετών, με 

καλή σωματική υγεία, όραση και ακοή. Είναι απαραίτητο να 

διαθέτουν καλά αντανακλαστικά και μυϊκή δύναμη. 

(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 64 και n.Δ. 70/90 άρθρο 56) 
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• Υπάρχουν τέσσερις τάξεις αδειών μηχανοδηγών χειριστών για 

μηχανήματα εκτέλεσης τεχνικών έργων. 

• Οι άδειες εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

(Π.Δ. 31/90 άρθρο 5) 

• Το άρθρο 7 του ιδίου Π . Δ. περιλαμβάνει την απαιτούμενη 

προϋπηρεσία, το άρθρο 8 τα δικαιολογητικά και το άρθρο 9 το 

περιεχόμενο των εξετάσεων. 

• Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά και πρακτικά. Οι 

θεωρητικές εξετάσεις, που γίνονται γραπτά και προφορικά, 

περιλαμβάνουν: 

ο Αριθμητικές πράξεις 

ο Γνώσεις μηχανολογίας που ανάγονται στη λειτουργία της 

κινητήριας μηχανής και των μηχανισμών του αντίστοιχου 

μηχανήματος με τις ασφαλιστικές προδιαγραφές τους, 

καθώς και την περιγραφή των βλαβών που συνήθως 

παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, 

καθώς επίσης και την αποκατάσταση. 

(Π.Δ. 31/90 άρθρο 7, 8, 9) 

• Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει εξέταση του υποψηφίου σε 

μηχάνημα της ομάδας για την οποία εξετάζεται κατά την κρ.ίση 

της επιτροπής, που ορίζεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, 

Ενέργειας και Τεχνολογίας . 

(Ν.Δ. 1150/49 άρθρο 2 παράγραφος 3) 
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• Η εκπαίδευση των χειριστών γερανών είναι πλήρης και αφορά: 

ο Τη μελέτη του ειδικού εγχειριδίου για τους χειριστές 

ο Την εγκατάσταση και ανέγερση του γερανού 

ο Την ανυψωτική ικανότητα του γερανού και τους 

παράγοντες μείωσής της. 

ο Τα ηχητικά και φωτεινά σήματα και τους μηχανισμούς 

ασφαλείας 

ο Τα σήματα χειρισμού 

ο Τους τρόπους αποφυγής πιθανών κινδύνων 

ο Απαιτήσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων και συντήρησης. 

• Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να δοθούν στους χειριστές οι 

βασικές γνώσεις των αρχών λειτουργίας του εξοπλισμού 

ανύψωσης. 

ο Οι χειριστές πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκτελούν τις 

παρακάτω εργασίες: 

ο Ευσταθή εγκατάσταση 

ο Ανύψωση, υποβίβαση, έκταση και απόσυρση κεραίας 

ο Προσάρτηση, συγκράτηση και μετακίνηση φορτίου 

ο Ανάγνωση του ασφαλούς φορτίου λειτουργίας, της 

ακτίνας, της κεραίας και άλλων δεικτών 

ο Χρήση των μηχανισμών ασφαλείας 
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ο Καθημερινή επιθεώρηση 

(Π.Δ. 17 /96 άρθρο 13) 

• Αν ο χειριστής αντιληφθεί ελαπώματα ή κρίνει ότι χρειάζονται 

επισκευές οφείλει να το αναφέρει στον αρμόδιο προϊστάμενό του. 

• Σε κάθε αλλαγή βάρδιας πρέπει να ενημερώνει τον αντικαταστάτη 

του για τυχόν επιθεωρήσεις ή επισκευές και να τις καταχωρεί στο 

βιβλίο εργασιών. 

• Απαγορεύεται η λήψη αλκοόλ ή υπνωτικών χαπιών, καθώς και η 

λήψη τροφών και η ανάγνωση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

ανυψωτικού μηχανήματος. 

• Απαγορεύεται η αποθήκευση εργαλείων ή η ανάρτηση προσωπικών 

αντικειμένων στο θάλαμο χειρισμού και η είσοδος μη 

εξουσιοδοτημένων ατόμων. 

• Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός από άτομο το οποίο αισθάνεται 

σωματική ή πνευματική αδιαθεσία. Σε αυτή την περίπτωση είναι 

υποχρεωμένος ο χειριστής να ζητήσει ανάπαυση. 

• Οι προκαταρτικές και περιοδικές εξετάσεις εξασφαλίζουν ότι άτομα 

με ψυχοσωματικές βλάβες δεν απασχολούνται σε μια εργασία που 

συνεπάγεται ένα τόσο μεγάλο βαθμό συλλογικής υπευθυνότητας. 

• Οι σηματωροί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που απασχολούνται με 

τους γερανούς (π.χ. οι τεχνίτες που συναρμολογούν το γερανό, που 

εκτείνουν τα υποστηρίγματα κλπ.) πρέπει να έχουν εκπαίδευση και 

προσόντα παρόμοια με αυτά των χειριστών. Όπως ο αναρμόδιος 

χειριστής μπορεί να κάνει ένα μοιραίο λάθος, έτσι και οι 
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ακατάλληλες ενέργειες των ανειδίκευτων σηματωρών και των 

υπόλοιπων εμπλεκόμενων εργαζόμενων μπορεί να προκαλέσουν 

ατυχήματα. 

13.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

• Οι κατασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα 

σχεδιασμού και τους νόμους και να εξασφαλίζουν ότι το 

μηχάνημα λειτουργεί κανονικά χωρίς απρογραμμάτιστες και 

ασυνήθιστες βλάβες, εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα και δείκτες ασφαλείας. 

• Οφείλουν να παρέχουν εγχειρίδια που αφορούν σε οδηγίες 

χρήσης, συντήρησης και ασφάλειας, τις προδιαγραφές και 

εγγυήσεις των μηχανημάτων και των συστατικών μερών τους, να 

συντάσσουν δήλωση πιστότητας ΕΚ για κάθε κατασκευαζόμενη 

μηχανή, να επιθέτουν στη μηχανή τη σήμανση «CE» και όλες τις 

απαραίτητες ενδείξεις . 

• Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα είναι υποχρεωμένοι να 

συμβουλεύουν τους αρμόδιους εργαζόμενους και τον τεχνικό 

ασφαλείας. 
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14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http ://www.gualitynet .gr/dίsplaylTMl.asp?ITMID=SOl69&LANG=GR 

http://www . mlsi.gov . cy/mlsί/dlί/dlί.nsf/All/248BOAD129F4F64CC2257168003765BC/$fίle/an 

ypsotίka mίxanimatal.pdf 

http://www.mlsi.gov .cy/mlsi/dli/dlί . nsf/All/13C024D3BF4B6F2AC225759800287D1E/$fίle/0 

digos- Kalis-Praktikίs-Limania.pdf 

www.elinyae.gr 
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