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ΒατήρεςΒατήρες τωντων
απορριμματοφόρωναπορριμματοφόρων οχημάτωνοχημάτων
ΗΗ επιβίβασηεπιβίβαση τωντων εργαζομένωνεργαζομένων καθαριότηταςκαθαριότητας
στουςστους βατήρεςβατήρες πουπου φέρουνφέρουν τατα
απορριμματοφόρααπορριμματοφόρα οχήματαοχήματα στοστο πίσωπίσω μέροςμέρος
τουςτους έχειέχει αποτελέσειαποτελέσει αιτίααιτία αρκετώναρκετών
ατυχημάτωνατυχημάτων τατα τελευταίατελευταία χρόνιαχρόνια, , σύμφωνασύμφωνα μεμε
τατα τηρούμενατηρούμενα στοστο ΣώμαΣώμα ΕπιθεώρησηςΕπιθεώρησης
ΕργασίαςΕργασίας ((ΣΕΠΕΣΕΠΕ) ) στοιχείαστοιχεία. . 
ΤηΤη διετίαδιετία 2010 2010 -- 2011 2011 έχουνέχουν σημειωθείσημειωθεί στηστη
χώραχώρα μαςμας πέντεπέντε (5) (5) θανατηφόραθανατηφόρα καικαι δύοδύο
(2) (2) σοβαράσοβαρά ατυχήματαατυχήματα σεσε εργαζομένουςεργαζομένους σεσε
οχήματαοχήματα συλλογήςσυλλογής απορριμμάτωναπορριμμάτων. . 



ΒατήρεςΒατήρες τωντων
απορριμματοφόρωναπορριμματοφόρων οχημάτωνοχημάτων

ΣυχνάΣυχνά εργαζόμενοιεργαζόμενοι τραυματίζονταιτραυματίζονται λόγωλόγω::
αναπήδησηςαναπήδησης τουτου οχήματοςοχήματος,,
επαφήςεπαφής τωντων βατήρωνβατήρων μεμε σταθεράσταθερά αντικείμενααντικείμενα, , 
ολίσθησηςολίσθησης τωντων εργαζομένωνεργαζομένων λόγωλόγω διάφορωνδιάφορων ουσιώνουσιών
πουπου μπορείμπορεί νανα φέρουνφέρουν τατα υποδήματάυποδήματά τουςτους εξαιτίαςεξαιτίας
τηςτης εργασίαςεργασίας μεμε απορρίμματααπορρίμματα, , 
αδιευκρίνιστωναδιευκρίνιστων αιτίωναιτίων πουπου φαίνεταιφαίνεται νανα οφείλονταιοφείλονται σεσε
παθολογικούςπαθολογικούς παράγοντεςπαράγοντες..

ΕπιπλέονΕπιπλέον, , επιβαρυντικέςεπιβαρυντικές είναιείναι καικαι οιοι συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας, , 
όπουόπου παρατηρείταιπαρατηρείται εντατικοποίησηεντατικοποίηση, , εργασίαεργασία σεσε
νυχτερινέςνυχτερινές βάρδιεςβάρδιες καικαι απασχόλησηαπασχόληση εργαζομένωνεργαζομένων χωρίςχωρίς
εκπαίδευσηεκπαίδευση στοστο συγκεκριμένοσυγκεκριμένο αντικείμενοαντικείμενο καικαι τουςτους
σχετιζόμενουςσχετιζόμενους μεμε αυτόαυτό κινδύνουςκινδύνους



ΒατήρεςΒατήρες τωντων
απορριμματοφόρωναπορριμματοφόρων οχημάτωνοχημάτων

ΕπίσηςΕπίσης, , παρατηρείταιπαρατηρείται συχνάσυχνά στηνστην πράξηπράξη, , ηη εκκίνησηεκκίνηση
τουτου οχήματοςοχήματος καικαι ηη επιβίβασηεπιβίβαση τωντων χειριστώνχειριστών στουςστους
βατήρεςβατήρες πουπου βρίσκονταιβρίσκονται στοστο πίσωπίσω μέροςμέρος τουτου οχήματοςοχήματος
συλλογήςσυλλογής απορριμμάτωναπορριμμάτων νανα γίνεταιγίνεται σχεδόνσχεδόν ταυτόχροναταυτόχρονα, , 
αφούαφού πρώταπρώτα πιαστούνπιαστούν απόαπό τιςτις χειρολαβέςχειρολαβές, , καθώςκαθώς αυτόαυτό
κινείταικινείται μεταξύμεταξύ τωντων σημείωνσημείων τηςτης κατοικημένηςκατοικημένης περιοχήςπεριοχής
όπουόπου έχουνέχουν εγκατασταθείεγκατασταθεί κάδοικάδοι περισυλλογήςπερισυλλογής
απορριμμάτωναπορριμμάτων.  .  ΤοΤο παραπάνωπαραπάνω, , συχνάσυχνά αποτελείαποτελεί καικαι
εργασιακήεργασιακή πρακτικήπρακτική, , στηνστην προσπάθειαπροσπάθεια τωντων
εργαζομένωνεργαζομένων νανα συμπιέσουνσυμπιέσουν τοντον απαιτούμενοαπαιτούμενο χρόνοχρόνο
περισυλλογήςπερισυλλογής τωντων απορριμμάτωναπορριμμάτων.  .  ΗΗ πρακτικήπρακτική αυτήαυτή
έχειέχει ωςως συνέπειασυνέπεια τηντην τέλεσητέλεση ατυχημάτωνατυχημάτων μικρότερηςμικρότερης ήή
μεγαλύτερηςμεγαλύτερης σοβαρότηταςσοβαρότητας..



ΠρότυποΠρότυπο EN 1501EN 1501--1:20111:2011

ΠρότυποΠρότυπο EN 1501EN 1501--1:2011 1:2011 ««ΟχήματαΟχήματα
συλλογήςσυλλογής απορριμμάτωναπορριμμάτων καικαι οιοι
παρελκόμενοιπαρελκόμενοι ανυψωτικοίανυψωτικοί τουςτους
μηχανισμοίμηχανισμοί –– ΓενικέςΓενικές απαιτήσειςαπαιτήσεις καικαι
απαιτήσειςαπαιτήσεις ασφαλείαςασφαλείας»»..



ΟδηγίαΟδηγία 2006/42/2006/42/ΕΚΕΚ

ΤοΤο ΠΔΠΔ 57/2010 (57/2010 (ΦΕΚΦΕΚ 97/97/ΑΑ’’/25.06.2010) /25.06.2010) 
««ΠροσαρμογήΠροσαρμογή τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής ΝομοθεσίαςΝομοθεσίας προςπρος
τηντην ΟδηγίαΟδηγία 2006/42/2006/42/ΕΚΕΚ τουτου ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού
ΚοινοβουλίουΚοινοβουλίου καικαι τουτου ΣυμβουλίουΣυμβουλίου σχετικάσχετικά μεμε τατα
μηχανήματαμηχανήματα καικαι τηντην τροποποίησητροποποίηση τηςτης οδηγίαςοδηγίας
95/16/95/16/ΕΚΕΚ καικαι κατάργησηκατάργηση τωντων ΠΠ..ΔΔ. 18/96 . 18/96 καικαι
377/93377/93»», , όπωςόπως τροποποιήθηκετροποποιήθηκε μεμε τοτο ΠΔΠΔ
81/2011 (81/2011 (ΦΕΚΦΕΚ 197/197/ΑΑ’’/09.09.2011) /09.09.2011) καικαι ισχύειισχύει



Τεκμήριο συμμόρφωσης και
εναρμονισμένα πρότυπα

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 «Τεκμήριο συμμόρφωσης και
εναρμονισμένα πρότυπα» του ΠΔ 57/2010:
1. Τα μηχανήματα που φέρουν τη σήμανση �CE� και
συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ το
περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα II 
μέρος 1 τμήμα Α, θεωρούνται ότι είναι σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος.
2. Τα μηχανήματα που κατασκευάζονται σύμφωνα
με εναρμονισμένο πρότυπο, τα στοιχεία του οποίου
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι
συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις
υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από το εν
λόγω εναρμονισμένο πρότυπο.



ΑμφισβήτησηΑμφισβήτηση εναρμονισμένουεναρμονισμένου
προτύπουπροτύπου

ΘεωρούμεΘεωρούμε πωςπως οο σοβαρότατοςσοβαρότατος κίνδυνοςκίνδυνος πτώσηςπτώσης τωντων
εργαζομένωνεργαζομένων απόαπό τουςτους βατήρεςβατήρες τουτου απορριμματοφόρουαπορριμματοφόρου
οχήματοςοχήματος κατάκατά τηντην κίνησηκίνηση τουτου οχήματοςοχήματος εξεξ’’ αιτίαςαιτίας
αιφνίδιωναιφνίδιων συμβάντωνσυμβάντων ήή//καικαι προβλημάτωνπροβλημάτων υγείαςυγείας τωντων
εργαζομένωνεργαζομένων, , μπορείμπορεί νανα έχειέχει μοιραίεςμοιραίες συνέπειεςσυνέπειες ––
όπωςόπως αποδεικνύεταιαποδεικνύεται, , δυστυχώςδυστυχώς, , απόαπό τατα
καταγεγραμμένακαταγεγραμμένα ατυχήματαατυχήματα -- καικαι εκτιμούμεεκτιμούμε ότιότι δενδεν
μπορείμπορεί νανα αντιμετωπιστείαντιμετωπιστεί μεμε τατα μέτραμέτρα ασφαλείαςασφαλείας καικαι τιςτις
προβλέψειςπροβλέψεις πουπου προτείνονταιπροτείνονται στοστο ΠρότυποΠρότυπο EN 1501EN 1501--
1:2011 1:2011 ««ΟχήματαΟχήματα συλλογήςσυλλογής απορριμμάτωναπορριμμάτων καικαι οιοι
παρελκόμενοιπαρελκόμενοι ανυψωτικοίανυψωτικοί τουςτους μηχανισμοίμηχανισμοί –– ΓενικέςΓενικές
απαιτήσειςαπαιτήσεις καικαι απαιτήσειςαπαιτήσεις ασφαλείαςασφαλείας»»..



ΔιαδικασίαΔιαδικασία αμφισβήτησηςαμφισβήτησης
εναρμονισμένουεναρμονισμένου προτύπουπροτύπου

ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοτο ΆρθροΆρθρο 8 8 ««ΔιαδικασίαΔιαδικασία
αμφισβήτησηςαμφισβήτησης εναρμονισμένουεναρμονισμένου προτύπουπροτύπου»» τουτου
ΠΔΠΔ 57/2010, 57/2010, ηη ΥπηρεσίαΥπηρεσία μαςμας είναιείναι αρμόδιααρμόδια νανα
προσφύγειπροσφύγει στηνστην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπή εάνεάν
θεωρήσειθεωρήσει ότιότι εναρμονισμένοεναρμονισμένο πρότυποπρότυπο δενδεν
ανταποκρίνεταιανταποκρίνεται πλήρωςπλήρως στιςστις βασικέςβασικές απαιτήσειςαπαιτήσεις
υγείαςυγείας καικαι ασφάλειαςασφάλειας οιοι οποίεςοποίες καθορίζονταικαθορίζονται στοστο
παράρτημαπαράρτημα I I τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας τωντων ΜηχανώνΜηχανών
(2006/42(2006/42ΕΚΕΚ) ) εκθέτονταςεκθέτοντας τουςτους σχετικούςσχετικούς λόγουςλόγους..



ΟμάδαΟμάδα ΕργασίαςΕργασίας γιαγια τηντην ΟδηγίαΟδηγία
τωντων ΜηχανώνΜηχανών (2006/42/(2006/42/ΕΚΕΚ) ) τηςτης
ΕΕ..ΕΕ. (Machinery Working Group). (Machinery Working Group)
ΗΗ ΓενΓεν. . ΓραμΓραμ. . ΒιομηχανίαςΒιομηχανίας, , κατόπινκατόπιν πρότασηςπρότασης τουτου ΣώματοςΣώματος
ΕπιθεώρησηςΕπιθεώρησης ΕργασίαςΕργασίας ((ΣΕΠΕΣΕΠΕ), ), υπέβαλευπέβαλε έγγραφοέγγραφο εργασίαςεργασίας
στηστη ΣύσκεψηΣύσκεψη τηςτης ΟμάδαςΟμάδας ΕργασίαςΕργασίας γιαγια τηντην ΟδηγίαΟδηγία τωντων
ΜηχανώνΜηχανών (2006/42/(2006/42/ΕΚΕΚ) ) τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπιτροπής
(Machinery Working Group), (Machinery Working Group), πουπου πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε στιςστις
ΒρυξέλλεςΒρυξέλλες στιςστις 4 4 ΙουλίουΙουλίου 2012, 2012, αμφισβητώνταςαμφισβητώντας ((formal formal 
objection) objection) τοτο ΠρότυποΠρότυπο EN 1501EN 1501--1:2011 1:2011 
ΕπίσηςΕπίσης, , ηη ΓαλλίαΓαλλία έχειέχει εκφράσειεκφράσει εγγράφωςεγγράφως ενστάσειςενστάσεις γιαγια τοτο
ΠρότυποΠρότυπο EN 1501EN 1501--1:2011 1:2011 αναφέρονταςαναφέροντας ότιότι τοτο ενεν λόγωλόγω
ΠρότυποΠρότυπο δενδεν καλύπτεικαλύπτει τιςτις βασικέςβασικές απαιτήσειςαπαιτήσεις υγείαςυγείας καικαι
ασφάλειαςασφάλειας τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας τωντων ΜηχανώνΜηχανών καικαι χρήζειχρήζει
τροποποίησηςτροποποίησης.  .  
ΟιΟι εκπρόσωποιεκπρόσωποι τηςτης ΓαλλίαςΓαλλίας υποστήριξανυποστήριξαν θερμάθερμά τοτο ΕλληνικόΕλληνικό
έγγραφοέγγραφο εργασίαςεργασίας υποστηρίζονταςυποστηρίζοντας τηντην άποψηάποψη ότιότι ηη CEN CEN θαθα
πρέπειπρέπει νανα λάβειλάβει υπόψηυπόψη τηςτης τόσοτόσο τιςτις ΓαλλικέςΓαλλικές όσοόσο καικαι τιςτις
ΕλληνικέςΕλληνικές προτάσειςπροτάσεις γιαγια τηντην αναθεώρησηαναθεώρηση τουτου προτύπουπροτύπου..



ΟμάδαΟμάδα ΕργασίαςΕργασίας γιαγια τηντην ΟδηγίαΟδηγία
τωντων ΜηχανώνΜηχανών (2006/42/(2006/42/ΕΚΕΚ) ) τηςτης
ΕΕ..ΕΕ. (Machinery Working Group). (Machinery Working Group)
ΠεριληπτικάΠεριληπτικά αναφέρεταιαναφέρεται ότιότι τοτο έγγραφοέγγραφο εργασίαςεργασίας πουπου
κατατέθηκεκατατέθηκε πρότεινεπρότεινε::
ΝαΝα μηνμην αναφέρεταιαναφέρεται τοτο πρότυποπρότυπο EN 1501EN 1501--1:2011 1:2011 στηνστην
επίσημηεπίσημη εφημερίδαεφημερίδα τηςτης ΕΕΕΕ, , δεδομένουδεδομένου ότιότι δενδεν καλύπτεικαλύπτει
όλουςόλους τουςτους σημαντικούςσημαντικούς κινδύνουςκινδύνους..
ΝαΝα δοθείδοθεί εντολήεντολή στηστη CEN CEN γιαγια τηντην άμεσηάμεση τροποποίησήτροποποίησή τουτου, , 
λαμβάνονταςλαμβάνοντας υπόψηυπόψη τιςτις διατάξειςδιατάξεις τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας ΠλαίσιοΠλαίσιο
89/391/89/391/ΕΟΚΕΟΚ γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τηςτης ΑσφάλειαςΑσφάλειας καικαι ΥγείαςΥγείας
τωντων εργαζομένωνεργαζομένων κατάκατά τηντην εργασίαεργασία, , τιςτις διατάξειςδιατάξεις τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας
2009/104/2009/104/ΕΚΕΚ σχετικάσχετικά μεμε τιςτις ελάχιστεςελάχιστες απαιτήσειςαπαιτήσεις γιαγια τηντην
ΑσφάλειαΑσφάλεια καικαι ΥγείαΥγεία στηστη χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση εξοπλισμούεξοπλισμού εργασίαςεργασίας
απόαπό τουςτους εργαζομένουςεργαζομένους κατάκατά τηντην εργασίαεργασία, , καθώςκαθώς καικαι τιςτις
προαναφερθείσεςπροαναφερθείσες ειδικέςειδικές διατάξειςδιατάξεις τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας 2006/42/2006/42/ΕΚΕΚ..



ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπή ΤυποποίησηςΤυποποίησης
(European Committee for (European Committee for 
Standardisation Standardisation –– CEN)CEN)

ΗΗ ΤεχνικήΤεχνική ΕπιτροπήΕπιτροπή 183 183 τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής
ΕπιτροπήςΕπιτροπής ΤυποποίησηςΤυποποίησης (European (European 
Committee for Standardisation Committee for Standardisation –– CEN)  CEN)  
ζήτησεζήτησε συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες λεπτομέρειεςλεπτομέρειες γιαγια τατα
ατυχήματαατυχήματα πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε τηντην πτώσηπτώση
εργαζομένωνεργαζομένων απόαπό βατήρεςβατήρες, , οιοι οποίοιοποίοι
προορίζονταιπροορίζονται γιαγια μεταφοράμεταφορά εργαζομένωνεργαζομένων
στοστο οπίσθιοοπίσθιο μέροςμέρος απορριμματοφόρωναπορριμματοφόρων
οχημάτωνοχημάτων, , κατάκατά τητη διετίαδιετία 20102010--2011.2011.



ΕκπρόσωποςΕκπρόσωπος τηςτης ΓΓΒΓΓΒ συμμετείχεσυμμετείχε στηστη ΣύσκεψηΣύσκεψη τηςτης
ΟμάδαςΟμάδας ΕργασίαςΕργασίας WGWG2 2 τηςτης ΤεχνικήςΤεχνικής ΕπιτροπήςΕπιτροπής 183 183 τηςτης
ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπιτροπής ΤυποποίησηςΤυποποίησης (European (European 
Committee for Standardisation Committee for Standardisation –– CEN) CEN) γιαγια τηντην
τροποποίησητροποποίηση τουτου ΠροτύπουΠροτύπου ENEN 15011501--1:2011 1:2011 πουπου
πραγματοποιήθηκεπραγματοποιήθηκε στηνστην ΦρανκφούρτηΦρανκφούρτη τηςτης ΓερμανίαςΓερμανίας
τηντην 11ηη ΜαρτίουΜαρτίου 2013. 2013. 
ΟμόφωναΟμόφωνα αποφασίστηκεαποφασίστηκε νανα ξεκινήσειξεκινήσει ηη αναθεώρησηαναθεώρηση
τουτου ΠροτύπουΠροτύπου ENEN 15011501--1:2011 1:2011 ««ΟχήματαΟχήματα συλλογήςσυλλογής
απορριμμάτωναπορριμμάτων καικαι οιοι παρελκόμενοιπαρελκόμενοι ανυψωτικοίανυψωτικοί τουςτους
μηχανισμοίμηχανισμοί –– ΓενικέςΓενικές απαιτήσειςαπαιτήσεις καικαι απαιτήσειςαπαιτήσεις
ασφαλείαςασφαλείας»» τηντην 11ηη ΣεπτεμβρίουΣεπτεμβρίου 2013 2013 καικαι νανα
ολοκληρωθείολοκληρωθεί ηη αναθεώρησηαναθεώρηση σεσε 3 3 χρόνιαχρόνια..



ΟφέληΟφέλη

ΜείωσηΜείωση τωντων ατυχημάτωνατυχημάτων
ΑσφαλέστεραΑσφαλέστερα απορριμματοφόρααπορριμματοφόρα
ΥποστήριξηΥποστήριξη τωντων κατασκευαστώνκατασκευαστών μεμε
τεχνογνωσίατεχνογνωσία στοστο χώροχώρο τηςτης τυποποίησηςτυποποίησης
καικαι τωντων προτύπωνπροτύπων
ΣυμμετοχήΣυμμετοχή καικαι τωντων κατασκευαστώνκατασκευαστών στηστη
διαμόρφωσηδιαμόρφωση τωντων προτύπωνπροτύπων
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