
7η Εργασία Αξιολόγησης

Θέμα: 
Στην επιχείρηση που εργάζεστε έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται 
ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της Α&Π.Π. 

-Επιλέξτε 4 από τα παραπάνω προγράμματα και παρουσιάστε
σε 15 διαφάνειες πως εφαρμόζονται στην εγκατάστασή σας (διαδικασία,
έντυπα, εκπαίδευση, checks, αναθεώρηση).

Συντάξας: Παλιογιάννης Άγγελος



Σε συνέχεια της 6ης εργασίας υπενθυμίζουμε τα βασικά βήματα 
που ακολουθούνται:

Σε 1η Φάση ξεκίνησε η ανίχνευση και καταγραφή των κινδύνων 
της εγκατάστασης.

Απαραίτητο εργαλείο αποτέλεσε ο διάλογος τόσο με την ηγεσία, όσο και με
τους εργαζομένους και οι βόλτες επιθεώρησης.

Ανίχνευση και Καταγραφή Κινδύνων.

Παρατήρηση – Παρέκκλιση:
Στην συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε 
η περισσότερη ανάλυση δύο βασικών 

κινδύνων που αντιμετωπίζονται σε 
πολλές επιχειρήσεις (εμπορικές –

βιομηχανικές – τεχνικές κλπ), με σκοπό 
να αποτελέσει βασικό οδηγό των 

συγκεκριμένων περιπτώσεων.  



Ανίχνευση και Καταγραφή Κινδύνων.

Κυριότερες πηγές κινδύνου (με τις οποίες ασχολούμαστε στην παρούσα εργασία):

• Περονοφόρα οχήματα

• Διαχείριση κίνησης οχημάτων 



 Περονοφόρα οχήματα

Ανίχνευση και Καταγραφή Επικινδυνότητας.



 Κίνδυνος τραυµατισµού χειριστών  περονοφόρων οχηµάτων (συνήθεις εργασίες). 

 Στον συγκεκριµένο κίνδυνο εκτίθεται ο εργαζόµενος χειριστής του οχήµατος. 
 Κίνδυνος ανατροπής ενδεχόµενα να εµφανιστεί κατά την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης 
φορτίων σε παλέτες στον εξωτερικό χώρο αποθήκευσης της επιχείρησης από κακό χειρισµό. 
 αυτό τον χώρο παρέχεται σταθερό έδαφος (τσιµεντόστρωση) κίνησης του οχήµατος, υπό 
µορφή όµως διαδρόµου µε χείλος προς σαθρό έδαφος. 
 Σε περίπτωση κακού χειρισµού µε το φορτίο σε ύψος (δυσµενέστερη περίπτωση) ο 
κίνδυνος ανατροπής κρίνεται υπαρκτός καθώς δεν υπάρχει τοιχίο συγκράτησης προς το 
σαθρό έδαφος του οχήµατος ούτε άλλου είδους φυσικό µέσο συγκράτησης (κιγκλιδώµατα, 
µπαριέρες κλπ). 
 Περαιτέρω, ο κίνδυνος τραυµατισµού του χειριστή από πτώση φορτίου εµφανίζεται κατά 
την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης της αποθήκης ετοίµων καθώς και κατά την διαχείριση 
φορτίων. 
 Αναφέρεται ότι ως επί το πλείστον, τα φορτία που µεταφέρονται µε το περονοφόρο 
όχηµα, βρίσκονται επί ξύλινων παλετών και ασφαλίζονται περιµετρικά µε πλαστική 
µεµβράνη. Παρόλα αυτά παρατηρούνται µετακινήσεις φορτίων που δεν ασφαλίζονται µε 
τον παραπάνω αναφερόµενο τρόπο. 

Ανίχνευση και Καταγραφή Επικινδυνότητας.



 Κίνδυνος τραυµατισµού χειριστών περονοφόρων ηλεκτροκίνητων περονοφόρων 
οχηµάτων (ασυνήθεις εργασίες). 
 Τα περονοφόρα οχήµατα της επιχείρησης χρησιµοποιούνται και για την εκτέλεση 
εργασιών φορτοεκφορτώσεων ασυνηθών φορτίων (π.χ. µηχανές παραγωγής –
εκφόρτωση νέου εξοπλισµού από οχήµατα οδικής µεταφοράς, µεταλλικές κατασκευές, 
δοχεία κλπ). 
 Η επικινδυνότητα διαχείρισης τέτοιων φορτίων είναι σηµαντική καθώς λόγω 
ακανόνιστου σχήµατος (κέντρο βάρους που προσδιορίζεται δύσκολα) ο κίνδυνος 
ανατροπής (ακόµα και η αστοχία υλικών και εξαρτηµάτων του οχήµατος λόγω 
υπερφόρτωσης) είναι υπαρκτός. 
 Αναφέρεται ότι τέτοιου είδους εργασίες πραγµατοποιούνται σποραδικά στην διάρκεια 
ενός εργασιακού έτους. 

Ανίχνευση και Καταγραφή Επικινδυνότητας.



 Τραυµατισµού λόγω πτώσης φορτίων κατά την διενέργεια εργασιών διαχείρισης -
αποθήκευσης . 
 Η αποθήκευση αυτού του είδους πραγµατοποιείται στους εξωτερικούς χώρους της 
επιχείρησης. 
 Τα υλικά σηµαντικού βάρους, αποθηκεύονται σε ξύλινες παλέτες ανά τετράδα, 
τοποθετηµένες κατά ύψος. 
 Η διαχείριση αυτών των φορτίων πραγµατοποιείται µόνο µε την χρήση περονοφόρου 
οχήµατος. 
 Ο κίνδυνος εµφανίζεται κυρίως κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης, 
όπου πιθανή πτώση φορτίου µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό του χειριστή 
περονοφόρου ή / και παρευρισκόµενων εργαζοµένων στον χώρο. 
 H αποθήκευση γίνεται σε εξωτερικό χώρο, παρουσιάζονται φθορές των ξύλινων 
παλετών σε σχετικά αυξηµένη συχνότητα, αυξάνοντας την πιθανότητα πτώσης λόγω 
εµφάνισης δοµικής αστοχίας τους. 
 Η στοίβαξη παλετών σε ύψος πραγµατοποιείται σε σταθερό έδαφος (επιφάνεια του 
εξωτερικού περιβόλου – ασφαλτόστρωση, επίστρωση µε οπλισµένο σκυρόδεµα). 

Ανίχνευση και Καταγραφή Επικινδυνότητας.



 Στα όρια αυτού απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τον χειριστή περονοφόρου λόγω 
ύπαρξης ανωµαλιών στο έδαφος (π.χ. περβάζια) η οποία και συνήθως επιδεικνύεται 
χωρίς όµως να αποκλείεται η πρόκληση πτώσης από αυτή την αιτία. Α
ναφέρεται ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη διαγράµµιση ένδειξης θέσεων στοίβαξης
παλετών. 
 Πανοµοιότυπος κίνδυνος υπάρχει και στην περίπτωση διαχείρισης φορτίων κενών  ή 
γεμάτων δοχείων (μεταλλικά βαρέλια), τα οποία αποθηκεύονται µε τον ίδιο τρόπο. 
 Σε αυτή την περίσταση, ο κίνδυνος εµφανίζεται αυξηµένος καθώς δεν υπάρχει 
συγκεκριµένος τρόπος ασφάλισης του φορτίου επί της παλέτας, ούτε ιδιαίτερος τρόπος 
ασφαλούς τοποθέτησης των κενών επί της παλέτας (επαφίεται στους εργαζόµενους της 
επιχείρησης). 
 Τραυµατισµός από πτώση φορτίων αυτού του είδους ενδεχόµενα θα είναι ιδιαίτερα 
σοβαρός. 

Ανίχνευση και Καταγραφή Επικινδυνότητας.



 Κίνδυνος τραυµατισµού πεζών εργαζοµένων από περονοφόρα οχήµατα στους 
εσωτερικούς χώρους της επιχείρησης. 

 Η κίνηση αυτού του είδους των οχηµάτων εντός των χώρων παραγωγής και 
αποθήκευσης φέρει σηµαντική συχνότητα, καθώς µεταφορά υλικών πραγµατοποιείται σε 
συνεχή βάση ιδιαίτερα στους χώρους αποθήκευσης. 
 Πιθανότητα τραυµατισµού αυξάνεται λόγω µη ύπαρξης συγκεκριµένων µέτρων
διαχωρισµού πεζών – οχηµάτων εντός του συνόλου των χώρων της επιχείρησης όπου 
κατά συνθήκη (διαστάσεις χώρων – εισόδων κλπ) επιτρέπεται η κίνηση περονοφόρων. 
 Αναφέρεται ότι οι ταχύτητες κίνησης των περονοφόρων εντός των χώρων είναι κατά 
συνθήκη σχετικά χαµηλές λόγω χωροταξικών περιορισµών. 
 Τραυµατισµός αυτού του είδους µπορεί να είναι σοβαρός. 
 Στον κίνδυνο αυτό εκτίθεται αριθµός εργαζοµένων που κινείται κυρίως στους χώρους 
αποθήκευσης της επιχείρησης. 
 Ο κύριος όγκος – αριθµός εργαζοµένων παρευρίσκεται στους χώρους παραγωγής της 
επιχείρησης. 

Ανίχνευση και Καταγραφή Επικινδυνότητας.



 Κίνδυνος τραυµατισµού πεζών εργαζοµένων από κινούµενα οχήµατα στους 
εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης. 
 Στον κίνδυνο αυτό εκτίθενται οι εργαζόµενοι – χειριστές περονοφόρων οχηµάτων, 
καθώς και οποιοσδήποτε εργαζόµενος που εµπλέκεται σε διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης 
οχηµάτων οδικής µεταφοράς (Α’ υλών, τελικών προϊόντων). 
 αριθµός εργαζοµένων είναι κατά συνθήκη περιορισµένος. 
 Παράγοντας αύξησης του κινδύνου αποτελεί η έλλειψη µέτρων διαχείρισης κίνησης των 
οχηµάτων στους εξωτερικούς χώρους. 
 Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος αυτού του είδους, πιθανός τραυµατισµός θα 
είναι ιδιαίτερα σοβαρός. 

Ανίχνευση και Καταγραφή Επικινδυνότητας.



 Κίνδυνος τραυµατισµού εργαζοµένων, λόγω ελλιπούς συντήρησης οχηµάτων της 
επιχείρησης. 

 Η συντήρηση των περονοφόρων οχηµάτων της επιχείρησης αναλαµβάνεται από 
εξωτερικούς συνεργάτες και πραγµατοποιείται συνηθέστερα προς αποκατάσταση 
βλαβών. 
Καθώς δεν υπάρχει γραπτή παρακολούθηση κατάστασης (ηµερήσια, εβδοµαδιαία) των 
οχηµάτων, δεν πραγµατοποιείται προληπτική συντήρηση σε τακτική – περιοδική βάση. 
 Η ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης κυµαίνεται κατά αντιστοιχία µε το 
επίπεδο εξειδίκευσης των αρµόδιων ατόµων που την αναλαµβάνουν. 
 Ο έλεγχος της ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης πραγµατοποιείται
εµπειρικά καθώς δεν υπάρχει µητρώο (γραπτό αρχείο) εξωτερικών συνεργατών της 
επιχείρησης. 
 Η έλλειψη διαφόρων ειδών πιστοποιητικών ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού
αυξάνει τον βαθµό επικινδυνότητας αυτού του κινδύνου (κανονισµός ελέγχου 
ανυψωτικών) υπό της έννοια ελλείψεων εκτέλεσης προληπτικών ελέγχων καλής 
λειτουργίας τέτοιου εξοπλισµού που επιβάλλονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.

Ανίχνευση και Καταγραφή Επικινδυνότητας.



 Ασφαλής Χρήση Ανυψωτικών - Περονοφόρων Οχηµάτων. 

 Στατιστικές µελέτες στο εξωτερικό, καταδεικνύουν ότι ένα µεγάλο ποσοστό ατυχηµάτων
µε περονοφόρα και ανυψωτικά οχήµατα σχετίζεται άµεσα µε λάθη των χειριστών 
οχηµάτων. 
 Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, ο κακός χειρισµός συνδυάζεται µε ελλείψεις στον 
εξοπλισµό του περονοφόρου οχήµατος ή / και µέσων ατοµικής προστασίας του χειριστή 
καθώς και µε ελλιπή συντήρηση του οχήµατος. 
 Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων αυξάνει δραµατικά τον βαθµό 
επικινδυνότητας κατά την χρήση περονοφόρων οχηµάτων στους χώρους της επιχείρησης.
 Τα αποτελέσµατα από ατυχήµατα όπου εµπλέκονται περονοφόρα οχήµατα είναι τις 
περισσότερες φορές καταστροφικά. 
 Οι βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης περονοφόρων οχηµάτων της επιχείρησης που 
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σε ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ασφαλούς Χρήσης 
σχετίζονται µε την µηχανολογική αρτιότητα και ενηµέρωση δυνατοτήτων του εξοπλισµού
και τις καθηµερινές πρακτικές χειρισµού του. 
 Η εκπαίδευση των χειριστών περονοφόρων αποτελεί επίσης σηµαντικό τµήµα ενός 
προγράµµατος διαχείρισης ασφάλειας περονοφόρων οχηµάτων. 

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



 Παρακάτω παρουσιάζονται τα προτεινόµενα µέτρα ασφαλούς χρήσης των 
περονοφόρων οχηµάτων που πρέπει να εξεταστούν προ της προώθησης τους στους 
παραγωγικούς χώρους, από την διοίκηση της επιχείρησης. 

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



 Ενηµέρωση ∆υνατοτήτων των Περονοφόρων Οχηµάτων. 

Οι χειριστές των περονοφόρων οχηµάτων πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τις 
δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που χειρίζονται. 
Ως πρώτο µέτρο επιβάλλεται η διάθεση του εγχειριδίου χρήσης του οχήµατος στους 
χειριστές. 
Επίσης, κάθε περονοφόρο όχηµα πρέπει να έχει τοποθετηµένη σε εµφανές σηµείο
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. 
Στην πινακίδα αυτή πρέπει να αναγράφεται το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο σε 
διάφορες συνθήκες διαµόρφωσης του. 
Το µέγιστο φορτίο συνήθως υπολογίζεται σε απόσταση 500 ή 600 mm από το την βάση 
των περονών ανύψωσης του οχήµατος. 
Το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο αφορά συγκεκριµένη κατάσταση κίνησης του οχήµατος
(κίνηση σε σκληρή επίπεδη επιφάνεια, µε την µπούµα σε κάθετη θέση και το κέντρο 
βάρους του φορτίου στην προκαθορισµένη απόσταση από την βάση των περονών). 
Η τιµή του επιτρεπόµενου φορτίου συνήθως µειώνεται όταν υπάρχει πλήρης ανύψωση 
του φορτίου και µειώνεται περαιτέρω, αντίστοιχα µε το είδος του φορτίου, όταν το 
κέντρο βάρους του τίθεται εκτός ορίων του κέντρου φόρτωσης του περονοφόρου 
οχήµατος. 

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



Οι χειριστές πρέπει να είναι ενήµεροι για τις βασικές αρχές σταθερότητας του 
περονοφόρου οχήµατος κατά την διαχείριση φορτίων. 
Η απόσταση κέντρου βάρους φορτίου του περονοφόρου οχήµατος είναι το διάστηµα
του κέντρου βάρους φορτίου από την βάση των περονών του. 
Η απόσταση αυτή αναφέρεται πάντα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του 
οχήµατος. 
Στην περίπτωση όπου η απόσταση είναι µεγαλύτερη της αναγραφόµενης, η µεταφορική
ικανότητα του οχήµατος µειώνεται. 
Στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήµατος πρέπει να παρατίθενται πίνακες προσδιορισµού
µείωσης της αναγραφόµενης µεταφορικής του ικανότητας. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση η µείωση πρέπει να υπολογίζεται από τον χειριστή. 

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



Οι χειριστές χρειάζεται επίσης να είναι ενήμεροι για το «τρίγωνο σταθερότητας» του 
οχήματος. 

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



Πιθανός κίνδυνος ανατροπής του περονοφόρου οχήµατος ενδεχόµενα να υπάρξει από 
το φορτίο που φέρεται στις περόνες ή επιπρόσθετα δυναµικά φορτία κατά την εκτέλεση 
βίαιων ελιγµών. 
Στην περίπτωση όπου το κέντρο βάρους του οχήµατος µε φορτίο παραµένει εντός του 
τριγώνου σταθερότητας (όπως εµφανίζεται στο παραπάνω σχήµα – εικόνα 3, 
περίπτωση 3) δεν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του. 
Στην αντίθετη περίπτωση όπου το κέντρο βάρους µετατοπιστεί εκτός των ορίων που 
σχηµατίζονται από τις πλευρές του τριγώνου, ο κίνδυνος ανατροπής είναι µεγάλος. 
Η πλευρική ευστάθεια του οχήµατος επηρεάζεται από τρεις κύριους παράγοντες: 
α) Ανυψωµένα φορτία, 
β) Ποιότητα επιφάνειας κίνησης (π.χ. οπές στο οδόστρωµα), 
γ) ∆υναµικοί παράγοντες. 
Στην περίπτωση όπου το φορτίο βρίσκεται πλήρως ανυψωµένο και σε συνδυασµό µε 
κακή ποιότητα οδοστρώµατος ή / και εκτέλεση ελιγµών, εµφανίζεται το φαινόµενο
εκκρεµούς που επιδρά στην πλευρική ευστάθεια του οχήµατος και αυξάνει σηµαντικά τον 
κίνδυνο ανατροπής του.

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



Η διαµήκης ευστάθεια επηρεάζεται από µεταφερόµενα φορτία όπου ταλαντώνονται 
στον διαµήκη άξονα του οχήµατος µε υποµόχλιο τον εµπρόσθιο άξονα τροχών του 
οχήµατος. 
Η περίπτωση απώλειας της διαµήκους ευστάθειας παρουσιάζεται στην εικόνα 2 (και 
εικόνα 3, περίπτωση 2). 
Η γενική ευστάθεια του περονοφόρου οχήµατος επηρεάζεται σε κάθε περίπτωση 
οδήγησης του σε επιφάνειες µε κλίση (π.χ. ράµπες, διαδροµές σε έδαφος υπό κλίση). 
Κατά την ανάβαση επιφάνειας µε κλίση (ανηφορική κίνηση) επιτρέπεται η µεταφορά
φορτίου το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να µην είναι ανυψωµένο, και να ακουµπά στην 
µπούµα του οχήµατος. Κατά την κατάβαση, ποτέ δεν πρέπει να µεταφέρεται φορτίο.
Επίσης σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται πλάγιοι ελιγµοί σε 
επιφάνεια υπό κλίση.

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



 Ασφαλής Πρακτικές Χειρισµού Περονοφόρων Οχηµάτων. 
 Η τήρηση ασφαλών πρακτικών χειρισµού των περονοφόρων οχηµάτων είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για την αντιµετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την χρήση τους. 
Η προώθηση και επιβολή ασφαλών πρακτικών χειρισµού αποτελεί ευθύνη της ∆ιοίκησης
της επιχείρησης. 
 Η τήρηση των ασφαλών πρακτικών σε κάθε είδους καθηµερινά εκτελούµενες εργασίες 
µεταφορών µε περονοφόρα οχήµατα αποτελεί βασική ευθύνη του χειριστή τους. 
Παρακάτω δίνονται επιγραµµατικά πρακτικές ασφαλούς χρήσης που συστήνεται να 
ακολουθούνται από τους χειριστές περονοφόρων οχηµάτων, σύµφωνες µε την Ελληνική 
και διεθνή βιβλιογραφία. 
α) Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χειρίζονται περονοφόρα οχήµατα εργαζόµενοι
χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και αντίστοιχη άδεια χειρισµού ανάλογη της ιπποδύναµης
του οχήµατος. 
β) Στην περίπτωση που υπάρχουν ζώνες ασφαλείας στο κάθισµα των περονοφόρων 
οχηµάτων, οι χειριστές πρέπει να τις χρησιµοποιούν. 
γ) Πρέπει να αναφέρεται στους προϊστάµενους τµηµάτων, κάθε είδους βλάβη ή ζηµία
του περονοφόρου οχήµατος που εντοπίζεται κατά την διάρκεια της βάρδιας. 

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



δ) Το όχηµα δεν πρέπει να εγκαταλείπεται άµεσα σε περίπτωση ανατροπής του 
(περονοφόρα του τύπου όπου ο χειριστής κάθεται πάνω στο όχηµα). 
Την στιγµή της ανατροπής ο χειριστής πρέπει να παραµείνει στο όχηµα και στις δυο 
περιπτώσεις διαγώνιας και διαµήκους αστάθειας. 
Η παραµονή µπορεί να επιτευχθεί µε συγκράτηση του από σταθερά σηµεία του 
οχήµατος και κλίση του σώµατος στην αντίθετη φορά της ανατροπής σε συνδυασµό µε 
την χρήση ζώνης ασφαλείας. 
ε) Ο χειριστής πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κίνηση του οχήµατος σε 
επιφάνειες υπό κλίση (π.χ. ράµπες).
Συνηθέστερα σε τέτοιες επιφάνειες επιτρέπεται µόνο η κάθετη ανηφορική και 

κατηφορική κίνηση. 
στ) Κατά την εκτέλεση κάθε είδους διαδροµής, πρέπει να δίνεται κλίση προς τα πίσω του 
φορτίου στις περόνες και να ανυψώνεται µόνο όσο χρειάζεται για την αποφυγή 
ανωµαλιών της επιφάνειας του δρόµου. 
ζ) Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ανυψώνεται ή να κατεβαίνει το φορτίο, όταν το 
περονοφόρο βρίσκεται σε κίνηση. 
η) Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνεται το µέγιστο όριο φόρτωσης του 
οχήµατος. 
θ) Η ταχύτητα κίνησης δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα θεσπισµένα όρια (πινακίδες 
σήµανσης) ή / και σε ειδικές περιπτώσεις, το όριο ταχύτητας που επιτρέπει ασφαλή 
ακινητοποίηση του οχήµατος (π.χ. κίνηση σε δάπεδα µε αυξηµένη ολισθηρότητα). 

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



ι) Σε περιπτώσεις όπου ο χειριστής πλησιάζει σηµείο µε µειωµένη ορατότητα (κίνηση από 
εξωτερικούς φωτεινούς σε εσωτερικούς σκοτεινούς χώρους, διασταυρώσεις κτλ) πρέπει 
να µειώνει την ταχύτητα του οχήµατος και να προειδοποιεί τυχόν παρευρισκόµενους για 
την έλευση του (χρήση ηχητικών – οπτικών µέσων : κόρνα, φάρος, φώτα κτλ). 
κ) Ο χειριστής πρέπει να κοιτάει πάντα µπροστά στην διεύθυνση κίνησης του οχήµατος
και να διατηρεί καθαρό οπτικό πεδίο. 
λ) Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να µεταφέρονται επιβάτες επί του οχήµατος, 
(ιδιαίτερα - ποτέ στις περόνες).
µ) Όταν ο χειριστής κατεβαίνει από το όχηµα, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να θέτει σε 

λειτουργία το χειρόφρενο, να κατεβάζει εντελώς τις περόνες και να απενεργοποιεί τα 
χειριστήρια. Στις περιπτώσεις που αποµακρύνεται σηµαντικά από το όχηµα πρέπει να 
παίρνει µαζί του και το κλειδί κεντρικού διακόπτη αν υπάρχει. 
v) Ο χειριστής ποτέ δεν πρέπει να οδηγεί το όχηµα κατευθύνοντας το σε άτοµα που 
στέκονται δίπλα σε σταθερά σηµεία (πάγκοι εργασίας, εργαλειοµηχανές κτλ). 
ξ) Σε καµία περίπτωση το περονοφόρο όχηµα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για την 
ανύψωση εργαζοµένων που στέκονται πάνω στις περόνες του οχήµατος. 

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



ο) Κατά την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης εργαζοµένων σε ειδικά διαµορφωµένες
διατάξεις επί των περονών το όχηµα πρέπει να είναι ακριβώς κάτω από την περιοχή 
εργασίας σε ύψος. 
π) Η διάταξη ανύψωσης (ειδικός ανυψωτικός εξοπλισµός) πρέπει να είναι σωστά 
ασφαλισµένη στις περόνες του οχήµατος πριν από την χρήση του για την ανύψωση των 
εργαζοµένων. 
ρ) Επιβάλλεται η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης (ζώνες συγκράτησης, 
µηχανισµοί επιβράδυνσης πτώσης) για τους εργαζόµενους που ανυψώνονται µε 
περονοφόρα οχήµατα. 
σ) Το περονοφόρο όχηµα ποτέ δεν πρέπει να κινείται µε τον ανυψωτικό εξοπλισµό
εργαζοµένων, ανυψωµένο, από ένα σηµείο εργασίας σε κάποιο άλλο. 
τ) Περονοφόρα οχήµατα µε συµπαγείς τροχούς πρέπει να χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά σε χώρους µε επιφάνειες κίνησης πολύ καλής ποιότητας (χωρίς ανωµαλίες. 
Σε περίπτωση κίνησης τέτοιων οχηµάτων σε διαδροµές µε ανωµαλίες, (τρύπες, 
«σαµαράκια», νερολακκούβες κτλ) η ταχύτητα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαµηλή και ο 
χειριστής να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή. 

Μέτρα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



 Τεχνικά Μέσα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχηµάτων. 

 Η χρήση προστατευτικών µέσων είναι επίσης σηµαντική για την ασφαλή χρήση 
περονοφόρων οχηµάτων σε εργασιακούς χώρους. 
 Τα οχήµατα πολλές φορές είναι εξοπλισµένα µε διαφορετικού τύπου προστατευτικές 
διατάξεις, οι περισσότερες των οποίων επιβάλλονται από την διεθνή νοµοθεσία.
Μερικές από τις βασικές απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισµού ασφαλείας δίνονται 
ακολούθως. 
α) Μεταλλικές διατάξεις τύπου κλωβού, για την προστασία του χειριστή – οδηγού σε 
περίπτωση ανατροπής του οχήµατος. 
Κατά περίπτωση, ο κλωβός πρέπει να παρέχει προστασία από πτώση αντικειµένων από 
ύψος (οροφή) και διαφανές προστατευτικό πάνελ (τύπου «πλεξιγκλάς») µπροστά από 
τον χειριστή, όταν µεταφέρονται εύθραυστα φορτία. 
β) Συσκευή ηχητικής προειδοποίησης κατά την εκτέλεση ελιγµών οπισθοπορείας. 
γ) Ζώνη ασφαλείας – µέσα συγκράτησης του χειριστή. 
δ) Κόρνα ως προειδοποιητικό ηχητικό σήµα και σε ειδικές περιπτώσεις φάρος στην 
οροφή του οχήµατος. 
ε) Πυροσβεστήρας επί του οχήµατος. 

Μέσα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



Αναφέρεται ότι κατά περίπτωση οι κατασκευαστές ακολουθούν ειδικά τεχνικά µέσα
ανάλογα µε το είδος του οχήµατος που παράγουν. 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήµατος και 
τα προσαρτήµατα ανύψωσης τύπου «πλατφόρµας» που επιβάλλεται να 
χρησιµοποιούνται, σε περιπτώσεις όπου το περονοφόρο διατίθεται για εργασίες 
ανύψωσης ανθρώπων - εργαζοµένων. 
Ο συνδυασµός οχήµατος - πλατφόρµας πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά. 
α) Για περονοφόρα οχήµατα µε αντίβαρο, η µέγιστη ονοµαστική ικανότητα ανύψωσης 
βάρους πρέπει να είναι όχι λιγότερη από 1800 κιλά (Kg) ή το άθροισµα του βάρους 
πλατφόρµας πολλαπλασιασµένο επί 5 φορές και του µέγιστου επιτρεπόµενου φορτίου 
της πλατφόρµας. 
β) Απαιτείται η τοποθέτηση βαλβίδας ελέγχου ροής στην υδραυλική µπούµα του 
περονοφόρου ώστε να περιορίζεται η ταχύτητα πτώσης της πλατφόρµας σε µέγιστη τιµή
που φτάνει τα 0,6 m / sec, σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήµατος (φθορά σε 
σωληνάκια υδραυλικού κυκλώµατος κτλ). 
γ) Η πλατφόρµα ανύψωσης πρέπει να έχει διπλούς ανεξάρτητους µηχανισµούς
ασφάλισης στις περόνες του οχήµατος. 
δ) Η πλατφόµα ανύψωσης πρέπει να είναι κατασκευασµένη για τον συγκεκριµένο σκοπό 
και αντίστοιχα εξοπλισµένη (περιµετρικό προστατευτικό κιγκλίδωµα, θύρα µε ασφάλιση 
εισόδου – εξόδου κα). 
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ε) Το µέγιστο ασφαλές όριο φόρτωσης της πλατφόρµας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 
kg. 

Πρέπει επίσης να δίνονται ιδιαίτερες εντολές στον χειριστή ώστε να δείχνει 
απαιτούµενη προσοχή στα παρακάτω. 
α) Τα χειριστήρια οδήγησης πρέπει να είναι στη νεκρά και να χρησιµοποιείται το 
χειρόφρενο. 
β) Η µπούµα πρέπει να τοποθετείται στην κάθετη θέση. 
γ) Ο χειριστής να µένει πάντα στην θέση χειρισµού σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης 
εργασιών σε ύψος. 
δ) Πρέπει προσεκτικά να ελέγχεται το πεδίο ανύψωσης για την ύπαρξη τυχόν εµποδίων. 
ε) Πρέπει να εξασφαλίζεται η επικοινωνία του χειριστή µε τον εργαζόµενο σε ύψος, µε 
οποιαδήποτε µέσα. 
Οι εκτελούµενες εργασίες σε ύψος µε την χρήση του παραπάνω περιγραφόµενου
συνδυασµού περονοφόρου – πλατφόρµας συστήνεται να είναι µικρής διάρκειας και µόνο 
όταν η χρήση ειδικά σχεδιασµένων µέσων ανύψωσης ατόµων, είναι ανέφικτη. 

Μέσα Ασφαλούς Χρήσης Περονοφόρων Οχημάτων.



Τεχνικός Έλεγχος Περονοφόρων Οχηµάτων – Ανυψωτικών Μηχανισµών. 

Το σύνολο των µηχανηµάτων που εκτελούν ανυψωτικό έργο, ηλικίας άνω του ενός 
έτους, οφείλουν να ελέγχονται µια φορά κάθε έτος από εξειδικευµένο µηχανικό
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Επίσης απαιτείται «Πιστοποιητικό Καταλληλότητας» που εκδίδεται µε την εκτέλεση 
αρχικού ελέγχου, από Φορέα Επιθεώρησης αναγνωρισµένο από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης. 
Κατά τη διάρκεια του Περιοδικού Ελέγχου πρέπει να πραγµατοποιούνται (ενδεικτικά 
και κατ’ ελάχιστον) οι κάτωθι έλεγχοι: 
• Έλεγχος / Θεώρηση Βιβλίων Συντήρησης - Επιθεωρήσεων, Οδηγιών Χρήσης, καθώς 
επίσης και πιστοποιητικών, όπως προηγούµενων επιθεωρήσεων, εξαρτηµάτων, 
συρµατόσχοινων. 
• Οπτικός Έλεγχος Μεταλλικής Κατασκευής, Έλεγχος πληρότητας των απαιτήσεων σε 
σήµανση και µηχανισµούς ασφαλείας. 
• Οπτικός Έλεγχος πριν τη θέση σε λειτουργία σε Μηχανικά και Ηλεκτρικά µέρη. 
• Λειτουργικός έλεγχος χωρίς φορτία. 

Τεχνικός Έλεγχος Περονοφόρων Οχημάτων.



• Λειτουργικός έλεγχος µε φορτία: 
(α) Ονοµαστικό Φορτίο, 
(β) Στατική Φόρτιση, 
(γ) ∆υναµική Φόρτιση, 
(δ) ∆οκιµή Ευστάθειας. 
• Λειτουργικός έλεγχος όλων των µηχανισµών ασφαλείας.  

Ο Αρχικός Έλεγχος των περονοφόρων οχηµάτων θα πρέπει να περιλαµβάνει τους 
παραπάνω ελέγχους και επιπλέον, έλεγχο ταύτισης εξαρτηµάτων µε τα είδη 
εγκατεστηµένα υλικά, καθώς και έλεγχο συµµόρφωσης τυχών µετατροπών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί µε την αντίστοιχη υπάρχουσα µελέτη και σχέδια. 
Οι έλεγχοι πρέπει πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας
καθώς και των διεθνών προδιαγραφών (ISO, DIN, FEM, EN, Ευρωπαϊκές Οδηγίες). 

Τεχνικός Έλεγχος Περονοφόρων Οχημάτων.



 Εκπαίδευση Χειριστών Περονοφόρων Οχηµάτων. 

 Η διοίκηση της επιχείρησης φέρει την καθολική ευθύνη για την επιλογή των χειριστών 
περονοφόρων και την παροχή εκπαίδευσης σε αυτούς αλλά και στην επιλογή του 
προσωπικού συντήρησης των οχηµάτων (π.χ. εξουσιοδοτηµένος εξωτερικός συνεργάτης). 

 Η διοίκηση πρέπει να εξετάσει την προώθηση ενός προγράµµατος εκπαίδευσης που να 
στηρίζεται στις παρακάτω αρχές. 
• Το είδος και την φύση των κινδύνων που υπάρχουν στο συγκεκριµένο περιβάλλον 
εργασίας. 
• Οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των συγκεκριµένων εργασιών. 

Ειδικότερα, το πρόγραµµα εκπαίδευσης χειριστών µπορεί να συµπεριλαµβάνει τα 
κάτωθι. 

Εκπαίδευση Χειριστών Περονοφόρων Οχημάτων.



(α). Φυσική και Ψυχική κατάσταση, συµπεριφορά και εργασιακός χαρακτήρας. 
(β). Κανόνες ασφαλούς χρήσης περονοφόρων οχηµάτων και γιατί υπάρχουν. 
(γ). Ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρακτικές φόρτωσης και εκφόρτωσης καθώς και στην 
ενηµέρωση δυνατοτήτων των περονοφόρων οχηµάτων (κέντρο βάρους, σταθερότητα 
µηχανολογικοί περιορισµοί κτλ). 
(δ). Επιβλεπόµενη εκπαίδευση µε προσοµοίωση πραγµατικών συνθηκών σε 
προγραµµατισµένα µαθήµατα. 
(ε). Ενηµερωτικά µαθήµατα για το είδος των περονοφόρων οχηµάτων που 
χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές συνθήκες κινδύνων (σε αποθήκες, χώρους 
παραγωγής, περιβάλλοντες χώρους κτλ). 
(στ). Συνδυασµός γραπτών, προφορικών και λειτουργικών εξετάσεων. 
(ζ). Περιοδική εκπαίδευση επαναληπτικού χαρακτήρα (υπενθύµισης τήρησης µέτρων
και διαδικασιών ασφαλείας). 

Το πρόγραµµα εκπαίδευσης πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένο ώστε να αντιστοιχεί 
στις πραγµατικές συνθήκες εργασίας των χειριστών περονοφόρων. Μέσα από ένα 
τέτοιο πρόγραµµα καθιστάτε δυνατή η επίδειξη του επιπέδου γνώσεων και 
δυνατοτήτων που απαιτούνται από τους χειριστές για την εκτέλεση της εργασίας τους 
µε ασφάλεια. 

Εκπαίδευση Χειριστών Περονοφόρων Οχημάτων.



Σχετική Νοµοθεσία Χρήσης-Χειρισµού Περονοφόρων Οχηµάτων

Το νοµοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ σήµερα στην χώρα µας, περιγράφει τους 
κανόνες ασφαλούς λειτουργίας των ανυψωτικών µηχανηµάτων (µηχανηµάτων έργου ή 
σταθερών – κινούµενων επί σταθερής τροχιάς) και τις απαιτήσεις για τα µηχανήµατα και 
τους χειριστές τους. Παρακάτω, δίνονται τα βασικότερα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά (Ε.Ε.) 
νοµοθετήµατα που ισχύουν σήµερα στην χώρα µας. 
• Π.∆. 89/1999, τροποποίηση του Π.∆. 395/1994. «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας 
και υγείας για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά 
την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (220/Α) τους σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του συµβουλίου». Στο παράρτηµα ΙΙ γίνεται 
εκτενής αναφορά για τις νοµικές απαιτήσεις σχετικές µε την χρήση ανυψωτικών (και 
ειδικά περονοφόρων οχηµάτων) µέσων. Στο ίδιο Π.∆. στο τέλος του παρατήµατος Ι 
(τροποποιητικό του Π.∆. 395/94) προστίθεται η παράγραφος 3, όπου στο άρθρο 3.1.5 
αναφέρονται οι τεχνικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας σχετικές µε τα περονοφόρα 
οχήµατα. Το σύνολο του περιεχοµένου του άρθρου 3, αναφέρεται στις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφαλείας για κινητούς εξοπλισµούς εργασίας αυτοκινούµενους ή µη, 
που αφορούν άµεσα ή / και έµµεσα την χρήση περονοφόρων οχηµάτων στους χώρους 
της επιχείρησης. 

Νομοθεσία Περονοφόρων Οχημάτων.



• Π.∆. 304/2000 , τροποποίηση του Π.∆. 395/1994 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το 
89/1999. Στο συγκεκριµένο Π.∆. αναφέρονται οι νοµικές απαιτήσεις σχετικές µε το είδος 
των εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν τα οχήµατα τύπου Μ.Ε. (Μηχανήµατα Έργου) 
σε χρήση από την επιχείρηση. 
• ΦΕΚ 1186/2003. Κανονισµός Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανηµάτων. Με τον ισχύον 
κανονισµό, καθορίζονται οι νοµικές απαιτήσεις διενέργειας ελέγχων (αρχικών και 
περιοδικών) στους οποίες υπόκειται το σύνολο των ανυψωτικών µηχανισµών της 
επιχείρησης. 
• Π.∆. 31/1990. Άδειες Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου. 
• Υπόλοιπη σχετική νοµοθεσία χρήσης περονοφόρων οχηµάτων είναι το Π.∆. 377/93 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 18/96 (απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας στις µηχανές), 
το Π.∆. 305/96 (προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια), το Π.∆. 70/90 (Υγιεινή και Ασφάλεια στις ναυπηγικές εργασίες), το Π.∆. 
31/90 (επίβλεψη λειτουργίας χειρισµού και συντήρησης των µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων), καθώς και έγγραφα της αρµόδιων διευθύνσεων των σχετικών 
υπουργείων. 

Νομοθεσία Περονοφόρων Οχημάτων.



 Σταμάτημα οχήματος - λήξη βάρδιας

✓ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι χειριστές όταν σταματούν το όχημα για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει 
να τοποθετούν την ταχύτητα στο νεκρό σημείο.
✓Όταν οι χειριστές ή βοηθοί, πρόκειται να εγκαταλείψουν το περονοφόρο όχημα, θα 
πρέπει:
▪Να κατεβάζουν τις περόνες
▪Να τοποθετούν το χειρόφρενο
▪Να παίρνουν το κλειδί 

✓Για καλύτερη απόσβεση κραδασμών και μείωση της μυοσκελετικής καταπόνησης, ο 
χειριστής πρέπει να ρυθμίζει το κάθισμα (θέση, ύψος και πλάτη) κατάλληλα, ανάλογα 
με το βάρος του. 

Βασικές Οδηγίες προς τους Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων.



 Σχετικά με την πλήρωση με υγρό καύσιμο, του θερμικού περονοφόρου:

 Η πλήρωση του περονοφόρου με καύσιμο πρέπει να γίνεται με προσοχή και μακριά 
από οποιαδήποτε εστία θερμότητας ή γυμνή φλόγα
 Η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών στην περιοχή ανεφοδιασμού απαγορεύεται. oΤο
καύσιμο για την πλήρωση του περονοφόρου να μεταφέρεται / αποθηκεύεται σε ειδικά 
δοχεία, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του καύσιμου υλικού
 Στην περιοχή ανεφοδιασμού του περονοφόρου με καύσιμο πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιμος φορητός πυροσβεστήρας.

Βασικές Οδηγίες προς τους Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων.



 Περιποίηση –Συντήρηση

✓Σβήστε τη μηχανή όταν βάζετε καύσιμα και μην καπνίζετε. 
✓Στα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα οχήματα, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να καπνίζετε στο χώρο 
φόρτισης των μπαταριών.
✓Η δοκιμαστική λειτουργία του οχήματος μετά από επισκευή θα πρέπει να γίνεται εκτός 
των στεγασμένων χώρων, σε υπαίθριο χώρο που να μην υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί 
ζημία.
✓Μην προβαίνετε σε επισκευή, συντήρηση, επισκευές ή ρυθμίσεις των οχημάτων εάν 
δεν είστε αρμόδιοι. (Εξαιρούνται αλλαγή λαδιών, ελαστικών).
✓Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σε ανοικτούς χώρους, ποτέ σε κλειστούς. Αποφεύγετε να το 
γεμίζετε μέχρι επάνω (ισχύει για τα θερμικά μοτέρ).

Βασικές Οδηγίες προς τους Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων.



 Στάθμευση

✓Όταν ακινητοποιείτε το όχημα και θέλετε να απομακρυνθείτε από αυτό πέρα των 10 
μέτρων ή σε σημείο που δεν το βλέπετε,  φροντίστε:
✓α) Οι περόνες του οχήματος να ακουμπούν στο έδαφος
✓β) Να μην είναι φορτωμένο –εάν είναι δυνατόν
✓γ) Να είναι καλά ασφαλισμένο για να μη μετακινηθεί
✓δ) Να είναι σβηστή η μηχανή. Εάν πρόκειται να λείψετε για αρκετή ώρα, πάρτε το 
κλειδί της μηχανής μαζί σας.
✓Σβήνετε τη μηχανή όταν δε χρησιμοποιείτε το όχημα. Η λειτουργία της μηχανής στο 
ρελαντί σε κλειστούς χώρους απελευθερώνει πολλά επιβλαβή αέρια.
✓Μη σταθμεύετε το όχημα σε επικλινές έδαφος, ιδιαίτερα εάν αυτό είναι φορτωμένο. 
Εάν αυτό είναι απαραίτητο βάλτε χειρόφρενο και ασφαλίστε τους τροχούς με τάκους.
✓Σταθμεύετε τα οχήματα μόνο σε σημεία που δε θα δημιουργούν προβλήματα στη 
λειτουργία ή την κίνηση των χώρων.
✓Όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο και εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να φέρει 
πινακίδα με την ένδειξη < ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ >.

Βασικές Οδηγίες προς τους Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων.



 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο χώρος φόρτισης των μπαταριών πρέπει να αερίζεται καλά.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας στους χώρους 
φόρτισης.

Δεν επιτρέπεται στο χώρο φόρτισης να βρίσκονται εύφλεκτα υλικά ή ύλες που 
προκαλούν σπινθήρες.

Απαγορεύεται να τρώτε και να πίνετε στους χώρους φόρτισης 

Η φόρτιση να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο άτομο της εταιρίας

Οι πόρτες να παραμένουν μονίμως ανοικτές κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Πριν την έναρξη της φόρτισης, να ελεγχθούν τα καλώδια φόρτισης αν είναι κομμένα, 
σχισμένα ή έχει φθαρεί η μόνωση.

Βασικές Οδηγίες προς τους Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων.



 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

✓Φορέστε τα ατομικά μέσα προστασίας (Γυαλιά, γάντια, υποδήματα ασφαλείας)
✓Θέστε το όχημα εκτός λειτουργίας 
✓Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τον εξαερισμό πάνω από την μπαταρία. 
✓Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον έλεγχο και συμπλήρωση της 
στάθμης των υγρών. 
✓Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι κλειστός. 
✓Συνδέστε το φορτιστή με την υποδοχή επαναφόρτισης της μπαταρίας. Προσοχή! Μη 
συνδέετε καλώδια με φθαρμένα φις.
✓Ανοίξτε τον φορτιστή
✓Ελέγξτε τα όργανα του φορτιστή για την ολοκλήρωση της φόρτισης
✓Θέστε εκτός λειτουργίας τον φορτιστή
✓Αποσυνδέστε το φορτιστή από την μπαταρία
✓Μετά το τέλος της εργασίας φόρτισης πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας 
Αν πέσει οξύ στο δέρμα ή στα μάτια πρέπει να πλυθούν αμέσως με άφθονο νερό. 
Προσοχή: η πλύση με νερό συστήνεται να γίνει στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. 
Η συμβουλή του γιατρού θεωρείται απαραίτητη

Βασικές Οδηγίες προς τους Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων.



 Προσέξτε τα εξής:

✓Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται μεταλλικά αντικείμενα πάνω στην μπαταρία
✓Κατά τη διαδικασία της φόρτισης σχηματίζονται αέρια οξυγόνου και υδρογόνου στην 
μπαταρία. 
Βραχυκυκλώματα, γυμνές φλόγες και σπινθήρες κοντά στη μπαταρία μπορούν να 
προκαλέσουν ΕΚΡΗΞΗ
✓Κλείνετε πάντα το ρεύμα φόρτισης ΠΡΙΝ την αφαίρεση του συνδετήρα της μπαταρίας. 
Εξαερίζετε καλά!
✓Οι ακροδέκτες μπορεί να υποστούν ζημιά στο εσωτερικό τους και να προκαλέσουν 
βραχυκύκλωμα. 
Μην τραβάτε τα καλώδια για να τα αποσυνδέσετε από το φορτιστή
✓Μην μεταφέρετε τις μπαταρίες με γυμνά χέρια
✓Να είναι διαθέσιμος φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα στο χώρο 
φόρτισης και ο εργαζόμενος να είναι εκπαιδευμένος στη χρήση του.

Βασικές Οδηγίες προς τους Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων.



Εκπαιδευτικές Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισμού Περονοφόρων Οχημάτων.
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Εκπαιδευτικές Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισμού Περονοφόρων Οχημάτων.



Εκπαιδευτικές Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισμού Περονοφόρων Οχημάτων.

Υποχρεωτικοί Κανόνες Ασφαλείας 

για τους Χειριστές Όλων των Περονοφόρων

Ποτέ

•Να μην επιχειρήσεις να σηκώσεις φορτίο άγνωστου βάρους ή που 

να υπερβαίνει τη δηλωμένη ικανότητα φορτίου.

•Να μη μεταφέρεις επιβάτες, εκτός αν το όχημα είναι σχεδιασμένο γι’ 

αυτόν τον σκοπό.

•Να μη στοιβάζεις σε επιφάνειες με κλίση.

•Να μην οδηγείς ελαττωματικό όχημα.

•Να μη στρίβεις με το φορτίο ή τις περόνες σηκωμένες στον αέρα.

•Να μη σταθμεύεις το όχημα σε μέρος που εμποδίζει κάποιο 

πέρασμα, έξοδο κινδύνου ή εξοπλισμό πυρόσβεσης/ 

πυρανίχνευσης.

•Να μην οδηγείς με τις περόνες να κλίνουν προς τα εμπρός.

•Να μην προσπαθήσεις να διευθετήσεις το φορτίο όταν είναι 

ανεβασμένο στις περόνες.

•Να μην επιχειρήσεις να σηκώσεις κάποιο φορτίο αν κάποιος 

βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από αυτό.

•Να μη μεταφέρεις ένα ασταθές φορτίο σε φθαρμένη παλέτα.



Εκπαιδευτικές Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισμού Περονοφόρων Οχημάτων.

Υποχρεωτικοί Κανόνες Ασφαλείας 

για τους Χειριστές Όλων των Περονοφόρων

Πάντα

•Να βεβαιώνεσαι ότι το φύλλο ελέγχου του οχήματος της βάρδιας έχει συμπληρωθεί.

•Να αναφέρεις τα προβλήματα αμέσως στον προϊστάμενό σου.

•Να μεταφέρεις φορτία όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δάπεδο.

•Να κοιτάζεις προς την κατεύθυνση της πορείας σου.

•Να κινείσαι με όπισθεν όταν το φορτίο περιορίζει την ορατότητα.

•Πριν κατεβείς από το όχημα, βάλε χειρόφρενο, χαμήλωσε τις περόνες και σβήσε τη μηχανή. 

•Αν φύγεις από το όχημα πάρε το κλειδί της μίζας.

•Να κατεβάζεις τα φορτία στη θέση πορείας αμέσως όταν τα πάρεις από την στοίβα.

•Να κινείσαι με ταχύτητα ανάλογα με τις περιστάσεις και τα όρια ταχύτητας της εγκατάστασης.

•Να κορνάρεις και να μειώνεις την ταχύτητα στις γωνίες ή στις πόρτες ή όταν η ορατότητά σου είναι 

περιορισμένη.

•Να οδηγείς αργά και προσεκτικά όταν υπάρχουν πεζοί ή όταν κινούνται άλλα οχήματα στην περιοχή.

•Να προσέχεις για εμπόδια και περιορισμούς στην πορεία σου.

•Όταν οδηγείς σε κεκλιμένο επίπεδο να έχεις το φορτίο προς την ανηφόρα εξασφαλίζοντας παράλληλα 

καλή ορατότητα.

•Να αναφέρεις τα ελαττώματα στους δρόμους/ δάπεδο και να απομακρύνεις πεταμένα αντικείμενα.

•Να αποβιβάζεσαι από το όχημα με προσοχή. Ποτέ μην πηδάς από αυτό.

•Να βεβαιώνεσαι ότι οι περόνες είναι σωστά τοποθετημένες και έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την παλέτα 

ή το φορτίο.



Εκπαιδευτικές Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισμού Περονοφόρων Οχημάτων.

•Γενικοί Κανόνες Ασφαλειας

για τη λειτουργία

των μηχανοκίνητων βιομηχανικών οχημάτων

•Μεταφέρετε  τα φορτία όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δάπεδο.

•ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ προς την κατεύθυνση της κίνησης, πριν και κατά 

τη διάρκεια της κίνησης και να έχετε πάντοτε ξεκάθαρη εικόνα της 

πορείας μπροστά

•Αν ένα ογκώδες φορτίο σας εμποδίζει την ορατότητα προς 

τα εμπρός, οδηγείστε ανάποδα ή ζητήστε βοήθεια

•Όταν οδηγείτε σε δάπεδο με κλήση έχετε το φορτίο προς 

την ανηφόρα



Εκπαιδευτικές Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισμού Περονοφόρων Οχημάτων.

•Εξασφαλίστε ότι οποιοδήποτε μέρος στο οποίο πρόκειται να 
τοποθετηθεί ένα φορτίο είναι αρκετά γερό για να αντέξει το 
βάρος του
•Μην μεταφέρετε μεμονωμένα (διαιρούμενα) φορτία που 
βρίσκονται υψηλότερα από την επέκταση του βραχίονα ανύψωσης 
μπούμα) 
•Οδηγείτε με ταχύτητα ανάλογη των συνθηκών. Πηγαίνετε πιο 
αργά στα υγρά, ολισθηρά ή ανώμαλα δάπεδα.

•Όταν πλησιάζετε σε περιοχές χωρίς ορατότητα, όπως είναι 
διασταυρώσεις, πόρτες αδιαφανείς κ.ο.κ, χαμηλώστε ταχύτητα, κορνάρετε 
και αν η ορατότητα είναι μειωμένη, κρατηθείτε στη σωστή πλευρά

•Δεν πρέπει να ανεβαίνουν επιβάτες πάνω στα 
οχήματα ή στο μηχανισμό ανύψωσης, έκτος όπου 
έχει γίνει ειδική πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση τους



Εκπαιδευτικές Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισμού Περονοφόρων Οχημάτων.

•Μην μεταφέρετε φορτία που φαίνονται επισφαλή
•Ελέγξετε τα φορτία πριν τη μεταφορά. Μπορεί να αποτελούν 
κίνδυνο για σας ή για τους άλλους
•Ελέγξτε και αναφέρετε ελαττωματικές ή φθαρμένες παλέττες

•Ποτέ μην σκαρφαλώνετε σε ένα όχημα με σκοπό να σφαλίσετε 
(στερεώσετε) ένα πακέτο ή παλέττα. Καλέστε τον προϊστάμενο και 
χρησιμοποιείστε ειδικά σχεδιασμένο κλωβό ανύψωσης

•Πριν να ανεβείτε ή να κατεβείτε, να φορτώσετε ή να ξεφορτώσετε 
φορτηγά ή οχήματα με ράγες, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων  
βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να προληφθεί η 
μετακίνησή τους
•Να προσέχετε ιδιαίτερα σε περιοχές που μπορεί να παρευρίσκονται 
πεζοί. Μη θέσετε σε κίνδυνο κάποιον που εργάζεται σε θέση εργασίας κοντά 
σε τοίχο ή άλλο σταθερό αντικείμενο – μπορεί να μην υπάρχει καμία οδός 
διαφυγής



Εκπαιδευτικές Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισμού Περονοφόρων Οχημάτων.

•Μην επιτρέπετε σε κανέναν να στέκεται ή να περπατάει κάτω από 
ανυψωμένους βραχίονες πηρουνιών, όταν μεταφέρουν ή όχι φορτίο

•Μην προσπαθήσετε να ξεφορτώσετε ένα φορτίο από τους βραχίονες των 
πηρουνιών σταματώντας απότομα το όχημα.

•Πριν αφήσετε το όχημά σας ή απλώς κατεβείτε, βεβαιωθείτε ότι έχει 
ενεργοποιηθεί το φρένο, τα χειριστήρια είναι στη «νεκρά», οι βραχίονες των 
πηρουνιών είναι στην κατώτατη θέση τους και η μηχανή είναι «εκτός».



Εκπαιδευτικές Οδηγίες Ασφαλούς Χειρισμού Περονοφόρων Οχημάτων.

•Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε φορτίο αγνώστου βάρους ή που να 
υπερβαίνει τις δυνατότητες του οχήματος

•Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό φορτίων με ιδιαίτερα μεγάλο 
μήκος, πλάτος ή ύψος ή φορτίων που δεν μπορούν να κεντραριστούν

•Αν το όχημά σας είναι έτοιμο να ανατραπεί:
•Μείνετε στο όχημα
•Κρατηθείτε γερά.
•Στηρίξτε τα πόδια σας
•Απομακρυνθείτε από την πλευρά της σύγκρουσης 



Διαδικασία Χορήγησης Άδειας και Πινακίδων Αριθμού Κυκλοφορίας 
Περονοφόρων Οχημάτων.

 ∆ιαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας Μηχανήµατος
Έργου (ΜΕ, Περονοφόρο Όχηµα) 

Αρµόδιες υπηρεσίες για την απογραφή, ταξινόµηση και χορήγηση αδειών και πινακίδων 
αριθµών κυκλοφορίας ΜΕ είναι οι διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων (∆ΤΥΝΑ). 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ, 
Απογραφή – Ταξινόµηση ΜΕ: 
1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του κατόχου ΜΕ στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η 

ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται. 
2. Απόφαση έγκρισης τύπου του ΜΕ. 
3. Υπηρεσιακό Σηµείωµα για την καταβολή του τέλους απογραφής – ταξινόµησης και 

χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ. 
4. ∆ιπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20 , παρ. 1β, του Ν.2052/92, 

υπέρ ∆ηµοσίου). 
5. Υπηρεσιακό Σηµείωµα για την καταβολή του τέλους χρήσης ΜΕ. 
6. ∆ιπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν.2052/92, 

υπέρ ΤΕΟ). 



Διαδικασία Χορήγησης Άδειας και Πινακίδων Αριθμού Κυκλοφορίας 
Περονοφόρων Οχημάτων.

7. Τέσσερις (4) φωτογραφίες του ΜΕ µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό αυτού, µια από 
κάθε πλευρά του και δυο (2) φωτογραφίες αυτού, που θα συνοδεύουν το δελτίο 
απογραφής του, για την κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπου στο πίσω µέρος αυτών 
θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόµενο ΜΕ µε αρ. πλαισίου …………………. ζητείται 
χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ», ηµεροµηνία και υπογραφή. 
8. Αποτύπωµα του αριθµού πλαισίου του ΜΕ, που πρέπει να είναι χαραγµένος στο 
πλαίσιο. 
9. Αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του ΜΕ, σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων. 
10. Υπεύθυνη ∆ήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του ΜΕ. 



Διαδικασία Χορήγησης Άδειας και Πινακίδων Αριθμού Κυκλοφορίας 
Περονοφόρων Οχημάτων.

11. Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο κάτοχος του ΜΕ θα δηλώνει : 
«(α) Είµαι νόµιµος κάτοχος του ……………… (είδος ΜΕ) µε αριθµό πλαισίου ………………. και 
µε ποσοστό ιδιοκτησίας ……. %. 
(β) Σε καµία περίπτωση δεν θα το χρησιµοποιώ για µεταφορές. 
(γ) Σε περίπτωση απώλειας της άδειας κυκλοφορίας ή των Κρατικών Πινακίδων 
Αναγνώρισης, ή αλλαγής της ταχυδροµικής διεύθυνσης µου ή της έδρας του ΜΕ, ή 
καταστροφής του, ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ εγγράφως αυτό στην Υπηρεσία σας 
εντός 15 ηµερών. 
(δ) Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ θα επιστρέψω την 
άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ηµερών στην Υπηρεσία σας και θα µεριµνήσω απο
κοινού µε τον νέο κάτοχο του ΜΕ για την µεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνοµα του. 
(ε) Το υπόψη ΜΕ δεν έχει απογραφεί από άλλη ∆ΤΥΝΑ, ούτε έχει υποβληθεί άλλη 
σχετική αίτηση στην υπηρεσία σας ή σε άλλη ∆ΤΥΝΑ.» 



Διαδικασία Χορήγησης Άδειας και Πινακίδων Αριθμού Κυκλοφορίας 
Περονοφόρων Οχημάτων.

12. Παραστατικό από την ∆ΟΥ του κατόχου ΜΕ, για τα φορολογικά του στοιχεία 
(Ονοµατεπώνυµο – Επωνυµία, ΑΦΜ, Ταχυδροµική ∆ιέυθυνση). 
13. Τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχετικά µε την ασφάλεια (∆ήλωση
Πιστότητας CE, πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισµένο
φορέα), τον κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τον θόρυβο του ΜΕ. 
14. Έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισµού. 
15. Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας του ΜΕ, στην οποία θα 
αναφέρεται ο κωδικός έγκρισης τύπου του ΜΕ. 
16. ∆ελτίο απογραφής του ΜΕ εις διπλούν. Για κάθε χορηγούµενη άδεια κυκλοφορίας ΜΕ, 
η αρµόδια ∆ΤΥΝΑ συντάσσει δελτίο απογραφής ΜΕ εις διπλούν και αποστέλλει το ένα εξ 
αυτών, µε δυο (2) φωτογραφίες του ΜΕ, στην κεντρική Υπηρεσία ΜΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, για 
την µηχανογράφηση του και την τήρηση του µητρώου ΜΕ. 
Το δεύτερο δελτίο παραµένει στον φάκελο του ΜΕ. Στο δελτίο απογραφής του ΜΕ θα 
αναφέρεται ο κωδικός έγκρισης τύπου αυτού και το διπλότυπο είσπραξης (αριθµός, 
ηµεροµηνία, ∆ΥΟ, ποσόν) του τέλους χρήσης του ΜΕ, τρέχοντος έτους. 



Check Lists.

Περονοφόρα 
Οχήματα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΥΛΙΚΩΝ
Επιχείρηση: …………………………………………….Τμήμα/θέση/σημείο ελέγχου: ……………………………………

Ο ελεγκτής………………………………… Ημερομηνία: ……………………………………………………...

Νομοθετικές-κανονιστικές διατάξεις: Νόμος αρ.1568/1985 και Π.Δ.1073/1981, Π.Δ.14 Μαρτίου   1934 

Κείμενα υποστήριξης (μη υποχρεωτικής εφαρμογής):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦOΡΤΙΩΝ
α/α Ερώτηση Ναι Οχι Προτ/τα Παρατηρήσεις

1. Τα ανυψωτικά μηχανήματα βρίσκονται σε θέσεις όπου :

(α) Είναι εδρασμένα καλά;

........................................

..............

(β) Στοιχεία τους γενικά δεν προσεγγίζουν αγωγούς ηλεκτρικών δικτύων;

2. Μεταξύ κατασκευών κ.α. και προεξεχόντων στοιχείων περιστρεφόμενου μηχανήματος 

υπάρχει χώρος γιά ασφαλή κυκλοφορία τουλάχιστον ενός ατόμου (0,60μ);

........................................

..............

3. Εάν το παραπάνω είναι αδύνατον, υπάρχουν καταφύγια τουλάχιστον σε αποστάσεις το 

πολύ 10μ;

........................................

..............

4. Στον χώρο λειτουργίας ανυψωτικών μηχανημάτων απαγορεύεται η διέλευση προσώπων 

κτλ;

........................................

..............

5. Yπάρχουν γενικά επαρκείς επισημάνσεις της απαγόρευσης εισόδου στις επικίνδυνες 

περιοχές;

........................................

..............

6. Τα ανυψωτικά μηχανήματα είναι, γενικά (περιλαμβανομένων όλων των τμημάτων, 

στοιχείων, οργάνων, συστημάτων πέδησης, συρματοσχοίνων, γάντζων κτλ),  ελεγμένα και 

σε καλή κατάσταση λειτουργίας;

........................................

..............

7. Ειδικότερα, συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, σχοινιά, αρτάνες, επιθεωρούνται 

καθημερινά;

........................................

..............

8. Συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων γίνεται τουλάχιστον:

(α) Μετά κάθε μετακίνηση του σε νέο  εργοτάξιο;

(β) Κάθε έξη μήνες;

(γ) Μετά κάθε "ύποπτη" συμπεριφορά του σε χρήση;

........................................

..............

(δ) Μετά κάθε έκτακτο συμβάν (όπως σεισμός, πλημμύρα, παγετός,πρόσκρουση κτλ);

9. Υπάρχει σχετικό θεωρημένο βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι έλεγχοι συντηρήσεις του 

μηχανήματος;

........................................

..............

10. Γιά την ανάρτηση του φορτίου:

(α) Χρησιμοποιείται πάντα γάντζος τύπου ασφαλείας;

(β) Χρησιμοποιείται πάντα αρτάνη που αντικαθιστάται σε κάθε φθορά;

........................................

..............



Check Lists.

Περονοφόρα 
Οχήματα

α/α Ερώτηση Ναι Οχι Προτ/τα Παρατηρήσεις

11. Oι εργαζόμενοι έχουν κατανοήσει την σημασία αρκετού μήκους 

της αρτάνης (γωνία κορυφής <90);

............................

....................

12. Απαγορεύεται γενικά :

(α)  Η Μεταφορά - ανύψωση προσώπων με μηχανήματα 

μεταφοράς ανυψωτικών υλικών;

............................

....................

(β)  Η διακίνηση φορτίων πάνω από άλλους εργαζόμενους;

(γ)  Η ελεύθερη αιώρηση φορτίου;

(δ)  Απότομη  ανύψωση / κατέβασμα;

(ε)  Κάθε υπερφόρτιση ;

(στ)Προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου ;

(ζ)  Χειρισμός  μηχανήματος  από ανειδίκευτο και σε περίπτωση 

που απαιτείται, μη αδειούχο ;

(η)  Ανέβασμα πάνω σε φορτίο  που ανυψώνεται ;

13. Η θέση οδήγησης του ανυψωτικού μηχανήματος έχει γενικά  

επαρκή επιφάνεια, προσπέλαση ασφαλή και σε περίπτωση 

καμπίνας:

(α) Προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, καπνούς, τοξικά 

αέρια, ακτινοβολίες κτλ;

(β) Εχει κάθισμα εργονομικό;

(γ) Εχει ορατότητα επαρκή από θέση καθιστή;

(δ) Φωτίζεται - αερίζεται επαρκώς;

(ε) Ειναι συνολικά καθαρή, άφλεκτης κατασκευής, με 

αντιολισθηρό δάπεδο;

............................

....................

14. O xειριστής του μηχανήματος βοηθείται από επαρκή 

κουμανταδόρο;

............................

..................



Check Lists.

Περονοφόρα 
Οχήματα

α/α Ερώτηση Να Ο Προτ/

τ

α

Παρατηρήσεις

18. Η αποθήκευση ή στοιβασία υλικών σε περιπτώσεις που αυτά γειτνιάζουν με περιοχή εργασίας 

ή κυκλοφορίας, ασφαλίζεται με περίφραγμα, σανίδωμα, δικτύωμα ή άλλο;

......................................................

......

19. Τα αποθηκεύματα αερίζονται και δεν υπάρχει φόβος αυτανάφλεξής τους; ......................................................

......

20. Ο παραπάνω καλός εξαερισμός έχει εξασφαλισθεί  

ακόμα και σε κλειστές αποθήκες όλο το 24ωρο;

......................................................

......

21. Σε κάθε περίπτωση μεταξύ των αποθηκευμάτων υπάρχουν επαρκείς διάδρομοι προσπέλασης 

για την ασφαλή απόθεση - διακίνηση τους αλλά και για κάθε πυροσβεστική ή άλλη επέμβαση;

......................................................

......

ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ CLARK

22. Oι χειριστές τους είναι εκπαιδευμένοι αδειούχοι

(εφ' όσον απαιτείται);

....................................................

......

23. Τα οχήματα κινούνται με ταχύτητα μέχρι 10χλμ ; ....................................................

......

24. Κατά την κίνηση, οι περόνες του οχήματος  βρίσκονται   περίπου 20 εκ.από το έδαφος; ....................................................

......

25. Γίνονται καθημερινοί έλεγχοι στα συστήματα οδήγησης και φρένων; ....................................................

......

26. Tα μεταφερόμενα είδη:

(α) Εχουν βάρος μέσα στα επιτρεπόμενα όρια του μηχανήματος;

(β) Ο όγκος τους επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά τους ;

(γ) Η τοποθέτηση των φορτίων γίνεται σωστή και δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης;

....................................................

......

27. Τηρείται  η απαγόρευση  μεταφοράς προσωπικού; ....................................................

......



Check Lists.

Περονοφόρα 
Οχήματα

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΑΡΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ:

Στην περίπτωση μειωμένης στάθμης πραγματοποιήθηκε:

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΛΑΔΙΩΝ

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ SERVISE

Αν βρέθηκε σημείο διαρροής, ποιο ήταν αυτο;

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

Κατά την εκκίνηση του κλάρκ έσβησαν όλα τα ενδεικτικα;

ΝΑΙ

OXI

Στην περίπτωση που κάποιο δεν έσβησε, ποιο ήταν αυτό;

1.

2.

3.

Στην περίπτωση που κάποιο δεν έσβησε, πραγματοποιήθηκε:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ SERVISE



Check Lists.

Περονοφόρα 
Οχήματα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΑΡΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ;

ΝΑΙ

OXI

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΡΚ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ;

ΝΑΙ

OXI

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ;

ΝΑΙ

OXI

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΡΚ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ;

ΝΑΙ

OXI

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ;

ΝΑΙ

OXI

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΡΚ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ;

ΝΑΙ

OXI



 Διαχείριση Κίνησης Οχημάτων

Ανίχνευση και Καταγραφή Επικινδυνότητας.



 Κίνδυνος τραυµατισµού πεζών εργαζοµένων από περονοφόρα οχήµατα στους 
εσωτερικούς χώρους της επιχείρησης. 

 Η κίνηση αυτού του είδους των οχηµάτων εντός των χώρων παραγωγής και 
αποθήκευσης φέρει σηµαντική συχνότητα, καθώς µεταφορά υλικών πραγµατοποιείται σε 
συνεχή βάση ιδιαίτερα στους χώρους αποθήκευσης. 
 Πιθανότητα τραυµατισµού αυξάνεται λόγω µη ύπαρξης συγκεκριµένων µέτρων
διαχωρισµού πεζών – οχηµάτων εντός του συνόλου των χώρων της επιχείρησης όπου 
κατά συνθήκη (διαστάσεις χώρων – εισόδων κλπ) επιτρέπεται η κίνηση περονοφόρων. 
 Αναφέρεται ότι οι ταχύτητες κίνησης των περονοφόρων εντός των χώρων είναι κατά 
συνθήκη σχετικά χαµηλές λόγω χωροταξικών περιορισµών. 
 Τραυµατισµός αυτού του είδους µπορεί να είναι σοβαρός. 
 Στον κίνδυνο αυτό εκτίθεται αριθµός εργαζοµένων που κινείται κυρίως στους χώρους 
αποθήκευσης της επιχείρησης. 
 Ο κύριος όγκος – αριθµός εργαζοµένων παρευρίσκεται στους χώρους παραγωγής της 
επιχείρησης. 
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Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

Τα προτεινόµενα µέτρα ασφαλούς Κίνησης των Οχηµάτων της επιχείρησης έχουν ως 
σκοπό την συνολική βελτίωση επί της υπάρχουσας κατάστασης στους χώρους µε 
αυξηµένη αντίστοιχη επικινδυνότητα της επιχείρησης. 

Τα µέτρα αυτά βασίζονται σε πρακτικές που έχουν είδη χρησιµοποιηθεί και έχουν 
αξιολογηθεί σε ένα µεγάλο εύρος χώρων εργασίας στο εξωτερικό αλλά και στην 
Ελλάδα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα προτεινόµενα µέτρα σχετικά µε την ασφαλέστερη 
κίνηση των οχηµάτων σε αντιστοιχία µε τους υπάρχοντες χώρους σε χρήση από την 
επιχείρηση. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

 Κεντρικά Σηµεία Εισόδου – Εξόδου του Εργοστασίου. 

 Η παροχή πληροφοριών στα κεντρικά σηµεία εισόδου και εξόδου, είναι απαραίτητη 
για την ασφαλέστερη κίνηση των οχηµάτων εντός των χώρων του εργοστασίου. 
 Οι πληροφορίες αυτές δίνονται συνήθως από πινακίδες σήµανσης µε πιο συνήθη 
χρήση της πινακίδας µέγιστου ορίου ταχύτητας κατά την οδήγηση προς το εσωτερικό 
των χώρων της επιχείρησης. 
 Ο πλήρης φυσικός διαχωρισµός του σηµείου (ή σηµείων) εισόδου από το σηµείο
εξόδου όπου είναι δυνατόν να γίνει, αποτελεί ένα επιπλέον µέτρο βελτίωσης της 
κυκλοφοριακής ασφάλειας. 
 Για την τήρηση του συγκεκριµένου µέτρου οι διάδροµοι εισόδου και εξόδου πρέπει 
να είναι αυστηρά µονοδροµηµένοι, να ελέγχονται επαρκώς και η κυκλοφορία βαρέων 
οχηµάτων να επισηµαίνεται µε διαγραµµίσεις. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

 Έλεγχος της Κυκλοφορίας Πεζών – Οχηµάτων στους Εξωτερικούς Χώρους της 
Επιχείρησης. 

Μέτρα ελέγχου της κυκλοφορίας που πρέπει να εξεταστούν ώστε να προωθηθούν στους 
εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης δίνονται παρακάτω. 

(α). Κυκλοφοριακή Ροή και ∆ιαχωρισµός. 
 Είναι ιδιαίτερα βασικό να υπάρχει σαφής διαχωρισµός των περιοχών κυκλοφορίας και η 
κυκλοφοριακή ροή εντός των εξωτερικών χώρων να είναι οµαλή µε κύριο χαρακτηριστικό 
την ελαχιστοποίηση των διασταυρώσεων και της αντίθετης κίνησης των οχηµάτων. 
 Κάθε είδους διαγράµµιση πρέπει να παρέχει σαφή καθοδήγηση στα οχήµατα οδικής 
µεταφοράς προς το κατάλληλο σηµείο φορτοεκφόρτωσης και τα σηµεία εισόδου – εξόδου 
του εργοστασίου. 
 Όταν είναι πρακτικά δυνατό να γίνει, πρέπει η κίνηση των οχηµάτων οδικών µεταφορών
να διαχωρίζεται πλήρως από την κίνηση άλλων οχηµάτων του εργοστασίου. 
 Όλα τα οχήµατα πρέπει να κινούνται στους εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης µε 
λογικές ταχύτητες ανάλογες µε το είδος της εργασίας που εκτελούν. 
 Ποτέ όµως δεν πρέπει να υπερβαίνονται τα όρια ταχύτητας. 
 Η κίνηση των οχηµάτων πρέπει επίσης να πραγµατοποιείται σε διαδρόµους διέλευσης 
που ορίζονται από διαγραµµίσεις µε τρόπο κατάλληλο ώστε να αποφεύγονται επίσης οι 
διασταυρώσεις και η αντίθετη κίνηση τους στο µέτρο του δυνατού. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(β). Σήµανση Κυκλοφορίας – Προειδοποιητική Σήµανση. 
 Πινακίδες σήµανσης ορίων ταχύτητας πρέπει να υπάρχουν τοποθετηµένες και εντός των 
εξωτερικών χώρων της επιχείρησης επιπλέον των υπαρχόντων στην είσοδο. 
 Η τοποθέτηση τους αποτελεί µέτρο επιβολής λειτουργικών απαιτήσεων αλλά και 
συνεχής υπενθύµιση στους χειριστές οχηµάτων που κινούνται αποκλειστικά εντός των 
χώρων στην διάρκεια ενός οκταώρου. 
 Σταθερές ή / και κινητές πινακίδες περαιτέρω µειωµένων ορίων πρέπει να 
χρησιµοποιούνται σε σηµεία όπου υπάρχει έντονη φθορά του οδοστρώµατος ή / και 
ύπαρξη κλίσης στην επιφάνεια κίνησης. 
 Επιπλέον πινακίδες, όπως παραχώρησης προτεραιότητας ή STOP πρέπει να 
τοποθετούνται όπου χρειάζεται. Ιδιαίτερα επιβάλλεται και η χρήση προειδοποιητικών 
σηµάτων κατά την προσέγγιση σηµείων µε περιορισµένη ορατότητα ούτος ώστε ο οδηγός 
να µειώνει ταχύτητα και να αυξάνει την προσοχή του. 
 Σε τέτοια σηµεία η χρήση ευρυγώνιων καθρεφτών ελέγχου ενδεχόµενα προσφέρει 
βελτίωση στην ορατότητα των οδηγών. 
Σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η τοποθέτηση προειδοποιητικών 
σηµάτων για την επισήµανση ύπαρξης υπέργειων καλωδίων ρεύµατος κοντά σε σηµεία
φορτοεκφορτώσεων. Ανάλογη προειδοποιητική σήµανση πρέπει να υπάρχει και στα 
σηµεία όπου εκτελούνται εργασίες ανύψωσης (περονοφόρα οχήµατα) κάτω από λοιπό 
υπέργειο εξοπλισµό (π.χ. σωληνώσεις, συστήµατα αυτόµατης πυρόσβεσης κτλ).



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(γ). Περιοχές Κίνησης Πεζών. 

 Για την κίνηση των πεζών πρέπει να παρέχονται διαχωρισµένοι διάδροµοι κίνησης 
στους εξωτερικούς χώρους, καθορισµένοι µε κατάλληλες διαγραµµίσεις. 
 Η βασική αιτία προώθησης του συγκεκριµένου µέτρου είναι η παρεµπόδιση κίνησης 
λοιπών εργαζοµένων σε τυχαίες κατευθύνσεις στους εξωτερικούς χώρους 
φορτοεκφόρτωσης καθώς και στους εσωτερικούς χώρους όπου κινούνται περονοφόρα 
οχήµατα (αποθήκες). 
Με αυτό τον τρόπο επίσης αυξάνεται η προσοχή των χειριστών περονοφόρων και 
άλλων οχηµάτων όταν πλησιάζουν στις περιοχές κίνησης πεζών. 
 Η κυκλοφορία πεζών δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται διαφορετικά από αυτή των 
οχηµάτων – πρέπει να ελέγχεται όσο το δυνατόν περισσότερο. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(δ). Επαρκής Φωτισµός. 

 Στην περίπτωση που εκτελούνται εξωτερικές εργασίες φορτοεκφορτώσεων σε 
απογευµατινές ή / και νυχτερινές ώρες, πρέπει να παρέχεται επαρκής τεχνητός 
φωτισµός του χώρου φορτοεκφορτώσεων. 
 Επιπλέον όλα τα οχήµατα σε χρήση πρέπει να φέρουν προβολείς σε άριστη 
κατάσταση ούτως ώστε χειριστής να εκτελούνται µε ασφάλεια εργασίες 
φορτοεκφόρτωσης. 
 Περαιτέρω φωτισµός χρειάζεται να εγκατασταθεί στα σηµεία πλύσης οχηµάτων. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(ε). Ποιότητα και Συντήρηση Οδοστρώµατος. 

 Σε εξωτερικούς χώρους κίνησης βαρέων οχηµάτων, είναι απαραίτητη η διατήρηση 
καλής ποιότητας οδοστρώµατος (επίπεδο χωρίς οπές και «σαµαράκια»). 
 Η ευστάθεια βαρέων οχηµάτων που κινούνται εντός των χώρων του εργοστασίου 
επηρεάζεται άµεσα από την ποιότητα του οδοστρώµατος. 
 Οπές εντός των οποίων παρακρατούνται βρόχινα ύδατα αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο 
πρόκλησης φθορών στις αναρτήσεις και τα ελαστικά οχηµάτων. 
Φθορές αυτού του τύπου χρειάζεται να αποκαθίστανται το συντοµότερο δυνατόν.
 Επιπλέον, επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητής προειδοποιητικής σήµανσης και η 
γρήγορη αποκατάσταση κάθε είδους ατελειών που επηρεάζουν άµεσα την ευστάθεια 
του οχήµατος. 
 Ο κίνδυνος ανατροπής οχηµάτων, περιορίζεται δραστικά στην περίπτωση όπου υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες (π.χ. καιρικά φαινόµενα) παρέχεται επιφάνεια οδοστρώµατος
µε ελάχιστες κλίσεις και χωρίς φθορές. 
 Σε εξωτερικούς χώρους συνήθως πραγµατοποιείται καλής ποιότητας ασφαλτόστρωση ή 
επίστρωση µε βιοµηχανικού τύπου οπλισµένο σκυρόδεµα δαπέδων. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(στ). Ράµπες Αποθήκης – Σταθµοί Φορτοεκφόρτωσης. 

 Στην περίπτωση όπου το όχηµα οδικής µεταφοράς µε κίνηση όπισθεν τοποθετείται σε 
θέση φόρτωσης στις αντίστοιχες ράµπες της αποθήκης, πρέπει να τοποθετούνται πάντα 
τάκοι ασφάλισης των τροχών του οχήµατος. 
 Στις υδραυλικές ράµπες είναι απαραίτητη η τοποθέτηση πινακίδας ενηµέρωσης
µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους. 
 Επίσης πρέπει να υπάρχει στηθαίο (θωράκιο επαρκούς αντοχής) στο χείλος κάθε 
πλευράς της ράµπας για την απαγόρευση διέλευσης τροχών του οχήµατος από τις 
πλευρές της µε επακόλουθη ανατροπή του περονοφόρου οχήµατος. 
 Απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλης σήµανσης απαγόρευσης παρουσίας εργαζοµένων σε 
σηµεία κάθε ράµπας, όπου κατά την εκτέλεση οπισθοπορείας οχήµατος οδικών 
µεταφορών είναι πιθανή η πρόκληση τραυµατισµού (σύνθλιψη) λόγω παγίδευσης του 
σώµατος ή µέρους αυτού, µεταξύ του οχήµατος και στοιχείων της ράµπας. 
 Οι εµπλεκόµενοι εργαζόµενοι (οδηγός – χειριστής ράµπας) πρέπει να ενηµερωθούν
κατάλληλα σχετικά µε τις ισχύουσες απαγορεύσεις, των οποίων η τήρηση πρέπει να 
ελέγχεται από υπεύθυνους της επιχείρησης. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(3). Εσωτερικοί Χώροι – Αποθήκες, Χώροι Παραγωγής. 

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις όπου και στεγάζονται οι αποθήκες επιβάλουν την ύπαρξη 
διαφοράς ύψους στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης οδικών οχηµάτων ούτως ώστε οι ράµπες
να βρίσκονται στο ίδιο περίπου ύψος µε αυτό της πλατφόρµας του οχήµατος οδικής 
µεταφοράς. 
 Η πρόσβαση πεζών εργαζοµένων από και προς τους χώρους της αποθήκης πρέπει να 
πραγµατοποιείται από σκάλες (µε κιγκλίδωµα όταν επιβάλλεται από το ύψος) πλήρως 
διαχωρισµένες από τον χώρο κίνησης των περονοφόρων στις ράµπες. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται µέτρα και πρακτικές που ακολουθούνται για την ασφαλή 
κίνηση οχηµάτων (περονοφόρων) εντός αποθηκών και χώρων παραγωγής. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(α). Σαφής Προσδιορισµός Περιοχών Κίνησης Πεζών και Οχηµάτων. 

 Όταν είναι πρακτικά δυνατό, πρέπει να γίνεται διαχωρισµός της κίνησης των πεζών 
εργαζοµένων από την κίνηση των περονοφόρων. Αυτό πραγµατοποιείται µε την 
επισήµανση των αντίστοιχων περιοχών. Η τοποθέτηση σήµανσης και διαγράµµισης
αντίστοιχων οδεύσεων είναι απαραίτητη για την παροχή οδηγιών κατεύθυνσης και 
προειδοποίησης κινδύνων στους πεζούς και τους χειριστές οχηµάτων. 

(β). Σήµανση Ορίων Ταχύτητας. 

 Πινακίδες ορίων ταχύτητας πρέπει να τοποθετούνται σε όλα τα σηµεία εισόδου στους 
χώρους των αποθηκών. Το όριο ταχύτητας στους εσωτερικούς χώρους του εργοστασίου 
πρέπει να είναι µικρότερο από το αντίστοιχο των εξωτερικών. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(γ). Επαρκής Φωτισµός και Εξαερισµός. 

 Οι χώροι παραγωγής και οι αποθήκες απαιτούν επαρκή φωτισµό, ιδιαίτερα επί των 
συνηθών διαδρόµων – οδεύσεων κίνησης περονοφόρων οχηµάτων µε παράλληλη χρήση 
από πεζούς εργαζόµενους. 

 Πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και η χρήση µεταφερόµενων φωτιστικών σωµάτων στις 
περιπτώσεις φόρτωσης οδικών οχηµάτων µε εντελώς κλειστούς χώρους φόρτωσης. Στις 
περιπτώσεις όπου ενδεχόµενα υπάρχει κίνηση πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στους 
εσωτερικούς χώρους της επιχείρησης πρέπει να υπάρχει ικανό σύστηµα εξαερισµού ούτως 
ώστε να µην υπερβαίνεται το όριο έκθεσης εργαζοµένων σε ∆ιοξείδιο του Άνθρακα (CO2 : 
30 ppm µέσος όρος ανά οκτάωρο). 

 Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η κίνηση τέτοιων οχηµάτων σε 
εσωτερικούς χώρους. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(δ). Προδιαγραφές - Έλεγχος Χώρων Αποθήκευσης. 

 Ο καθορισµός των διαδρόµων κίνησης ανάµεσα στα αποθηκευµένα υλικά κρίνεται 
απαραίτητος. 
 Η χρήση ραφιών βιοµηχανικού τύπου προσφέρει πλεονεκτήµατα σταθερής αποθήκευσης 
ευπαθών προϊόντων και γενικής τακτοποίησης και εκµετάλλευσης των προσφερόµενων
αποθηκευτικών χώρων. 
 Επιπλέον η χρήση τους αποτελεί µέτρο βελτίωσης της ασφάλειας στους χώρους της 
αποθήκης µε κύριο χαρακτηριστικό την απαλοιφή κινδύνων πτώσης υλικών από τις στοίβες 
των 2 - 3 παλετών (η µια επί της άλλης), καθώς επίσης και την πλήρη διευκόλυνση κατά την 
εκτέλεση εργασιών αναγνώρισης των αποθηκευµένων προϊόντων. 
 Οι βασικοί κανόνες ασφαλείας κατά την χρήση βιοµηχανικού τύπου ραφιών, επιβάλει τον 
έλεγχο σε τακτική βάση της µεταλλικής δοµής τους (κολώνες στήριξης και βασικές δοκούς) 
καθώς και την τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στις βάσεις τους κυρίως σε σηµεία
εκτέλεσης ελιγµών περονοφόρων στην αρχή ή / και στο τέλος µιας σειράς ραφιών. 
 Τα στηθαία πρέπει να είναι βαµµένα µε έντονο, υψηλής ευκρίνειας χρώµα (π.χ. κίτρινο), 
ούτως ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους χειριστές περονοφόρων οχηµάτων. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(ε). Προστασία Λοιπών Σηµείων – Περιοχών. 

 Ως τµήµα ενός συνολικού προγράµµατος ασφαλούς χρήσης περονοφόρων οχηµάτων, 
ενδεχόµενα να είναι χρήσιµος ο προσδιορισµός συγκεκριµένων περιοχών για 
αποκλειστική χρήση από το προσωπικό της αποθήκης ή / και του χώρου παραγωγής. Η 
προστασία τέτοιων περιοχών είναι δυνατή µε την τοποθέτηση στηθαίων. 
 Παραδείγµατα τέτοιων περιοχών είναι περιοχές διαχείρισης, τουαλέτες, διάδροµοι
προς αυτές κτλ. 
 Σε αρκετές περιπτώσεις µικρά γραφεία στους χώρους της αποθήκης που βρίσκονται 
εντός των χώρων κίνησης περονοφόρων πρέπει να προστατεύονται µε την χρήση 
στηθαίων. 
 Το σηµείο εισόδου – εξόδου στα γραφεία πρέπει να είναι πλήρως προστατευµένο και 
να υπάρχει διαγράµµιση κίνησης πεζών από και προς το γραφείο. 
Στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης αλλά και σε αυτούς της αποθήκης 
πραγµατοποιείται προσωρινή εναπόθεση παλετών φορτίων για περαιτέρω προώθηση 
τους (αποθήκευση, φόρτωση σε οχήµατα κτλ). Τα σηµεία αυτά πρέπει να 
επισηµαίνονται µε διαγράµµιση και σε περιπτώσεις να οριοθετούνται µε 
προστατευτικές διατάξεις στις γωνίες επί του δαπέδου, ώστε να παρέχεται προστασία 
από σύνθλιψη των κάτω άκρων, παρακείµενων εργαζοµένων κατά την ευαίσθητη 
διαδικασία εναπόθεσης. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(στ). Ποιότητα Οδοστρώµατος – Επιφάνειες Κύλισης Τροχών των Περονοφόρων 
Οχηµάτων. 

 Η ποιότητα του οδοστρώµατος στο οποίο κινούνται τα περονοφόρα οχήµατα αποτελεί 
ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα επιρροής της ευστάθειας τους. 
 Στο σύνολο των χώρων (εσωτερικών και εσωτερικών) οι επιφάνειες πρέπει να 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, να είναι επίπεδες και σωστά συντηρηµένες χωρίς οπές 
και διάφορες ατέλειες (π.χ. «σαµαράκια») που υπό συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά την 
ευστάθεια του οχήµατος. 
 Η κάλυψη των εσωτερικών χώρων κίνησης στο σύνολο τους µε βιοµηχανικού τύπου 
δάπεδα (σκυρόδεµα) και η παρακολούθηση της κατάστασης του σε βάθος χρόνου 
αποτελεί µέτρο πρόληψης ατυχηµάτων από ανατροπή περονοφόρων οχηµάτων. 



Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων.

(ζ). Τελικός Έλεγχος Μέτρων στους Χώρους Κίνησης Περονοφόρων Οχηµάτων. 

 Η διοίκηση της επιχείρησης, µετά την αναγνώριση των µέτρων που χρήζουν εξέτασης 
για την βελτίωση της ασφάλειας στους χώρους κίνησης των περονοφόρων, πρέπει να 
προχωρήσει σε έναν τελικό έλεγχο των αλλαγών πριν από την προώθηση τους στους 
εργασιακούς χώρους. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην συµβατότητα των αλλαγών που ενδεχόµενα
να πραγµατοποιηθούν στους διάφορους χώρους της επιχείρησης ούτως ώστε να 
αποφευχθούν κάθε είδους προβλήµατα στην παραγωγική διαδικασία σχετικά µε την 
διασύνδεση των τµηµάτων. 

Μετά από την προώθηση κάθε είδους µέτρων είναι αναγκαία η περαιτέρω 
παρακολούθηση και ο επανέλεγχος τους σε τακτική βάση ούτως ώστε να διαπιστωθεί η 
αποτελεσµατικότητα και η πιθανή αναγκαιότητα βελτίωσης τους. 



7η ΕΡΓΑΣΙΑ


