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ΔΗΑΓΧΓΖ
1. Σν Αγξνηηθό Μεράλεκα θαη ν Έιιελαο Αγξόηεο
Με ημκ υνμ αβνμηζηυ ιδπάκδια κμείηαζ ηάεε ιδπάκδια αοημηζκμφιεκμ ή ιδ πμο
πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ βεςνβία ιε ηδκ εονεία έκκμζα (πενζθαιαάκεζ ηαζ ηα δάζδ), βζα ηδκ εηηέθεζδ
ενβαζζχκ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ άζηδζή ηδξ.
Ο Έθθδκαξ αβνυηδξ ζήιενα πνδζζιμπμζεί ηάεε ηαηδβμνία ηαζ είδμξ ιδπακήιαημξ πμο δζαηίεεηαζ
ζηδκ παβηυζιζα αβμνά πμο ηαηά ηδ βκχιδ ημο αεθηζχκεζ ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ ηα
μζημκμιζηά ηδξ βεςνβζηήξ επζπείνδζήξ ημο.
Σα αοημηζκμφιεκα ιδπακήιαηα είκαζ ηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα πμο θεζημονβμφκ ιε ηδ αμήεεζα
ηζκδηήνα ηαζ ηα ιδ αοημηζκμφιεκα ιε ηδ αμήεεζα άθθμο αοημηζκμφιεκμο ιδπακήιαημξ ή ημο
ακενχπμο ή ημο γχμο, υπςξ είκαζ ηάεε ενβαθείμ ή ιδπάκδια πμο πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ
δζαθυνςκ βεςνβζηχκ ενβαζζχκ. ηδκ ηαηδβμνία ηςκ αοημηζκμφιεκςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ
πενζθαιαάκμκηαζ ηα κεραλνθίλεηα αγξνηηθά νρήκαηα ηα μπμία ηζκμφκηαζ είηε επί ηδξ μδμφ είηε
ζημ πχνμ ηδξ βεςνβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ.
Σα ιδπακήιαηα αοηά είκαζ:
α. βεςνβζημί ή δαζζημί εθηοζηήνεξ

ηνμπμθυνμζ ηάεε ηφπμο

ενποζηνζμθυνμζ

φβπνμκμξ Γζαλμκζηυξ
Σνμπμθυνμξ Γεςνβζηυξ
Δθηοζηήναξ

Γαζζηυξ
Δθηοζηήναξ

Δνποζηνζμθυνμξ
Γεςνβ. Δθηοζηήναξ

α. ιδπακήιαηα πενζπμίδζδξ θοηχκ

ιδπακμηίκδηα άνμηνα
θοηεοηζηέξ ιδπακέξ
Μδπακμηίκδημ Φεηαζηζηυ

Κδπεοηζηυξ Δθηοζηήναξ

ρεηαζηζηά
ηδπεοηζηά η.θπ.

4

β. ιδπακήιαηα ζοθθμβήξ

εενζγμαθςκζζηζηή
αθςκζζηζηή
(δζαθυνςκ ηφπςκ)

Θενζγμαθςκζζηζηή
Μδπακή

Βαιααημζοθθεηηζηή Μδπακή

ααιααημζοθθεηηζηή
ηεοηθμελαβςβέαξ
αναημζοθθεηηζηή

Σμιαημζοθθεηηζηή Μδπακή

ζηαθοθμζοθθεηηζηή
πμνημεκζζνςηζηή
ημιαημζοθθεηηζηή
Καπκμζοθθεηηζηή Μδπακή

ηαπκμζοθθεηηζηή η.θπ.
δ. ιδπακήιαηα
βεςνβμηηδκμηνμθζηχκ
εβηαηαζηάζεςκ

ηηδκμηνμθζηχκ
ακεμημιζηχκ η.θπ.
Μδπακμηίκδημξ εκζζνμδζακμιέαξ
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ε. αβνμηζηά ιδπακήιαηα πμθθαπθχκ
πνήζεςκ

ηεηνάηνμπα αμδεδηζηά
ηνίηοηθα αμδεδηζηά
Δθαθνμφ
αμδεδηζηά

ηφπμο

Σεηνάηνμπμ αμδεδηζηυ

Σεηνάηνμπμ αμδεδηζηυ ηφπμο Unimog

αβνμηζηά ιδπακήιαηα
πμθθαπθήξ πνήζδξ

Σνίηοηθμ αμδεδηζηυ

Αβνμηζηυ Μδπάκδια
Πμθθαπθήξ Υνήζδξ
ηφπμο Jeep

Αβνμηζηυ Μδπάκδια
Πμθθαπθήξ Υνήζδξ
θμνηδβμφ ηφπμο

ζη. δαζζηά ιδπακήιαηα (εηηυξ
εθηοζηήνςκ)

εηζηαθείξ θάηηςκ
θμνηςηέξ
η.θπ.

λοθείαξ

γ. ιδπακήιαηα θενυιεκα επί
αοημηζκήημο

απμννμθδηήνεξ
ζπμνμδζαθμβείξ
μβημιεηνζηά
ιεηαθμνάξ
η.θπ.

ζζηδνχκ
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Οβημιεηνζηυ ιεηαθμνάξ ζζηδνχκ, πθάβζα ηαζ πίζς υρδ
υρδ

δ. ιμκμαλμκζημί εθηοζηήνεξ

ιμκμαλμκζημί
ιμημζηαπηζηά
Μμκμαλμκζηυξ εθηοζηήναξ ζημ δνυιμ

Μμκμαλμκζηυξ εθηοζηήναξ
ιε ακηθία κενμφ

Μμημζηαπηζηυ

ηδκ ηαηδβμνία ηςκ κε απηνθηλνύκελσλ αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ (υπζ ιδπακμηίκδηα), ηα
μπμία ηζκμφκηαζ επί ηδξ μδμφ ή εκηυξ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ιε ηδ αμήεεζα άθθμο
αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ ηονίςξ ηςκ δζαλμκζηχκ βεςνβζηχκ εθηοζηήνςκ πενζθαιαάκμκηαζ:
α. μζ νοιμφθηεξ

ιμκμαλμκζηέξ
δζαλμκζηέξ
Μμκμαλμκζηή Ροιμφθηα

Γζαλμκζηή Ροιμφθηα
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α. νοιμοθημφιεκα βεςνβζηά ιδπ/ηα

πενζπμίδζδξ
θοηχκ
(π.π.
ρεηαζηζηά πμνημδεηζηά η.θπ.)
ζοθθμβήξ

Μμκμαλμκζηυ Ροιμοθημφιεκμ Φεηαζηζηυ

πνχηδξ επελενβαζίαξ
Ροιμοθημφιεκμξ πμνημακαδεοηήναξ

Ζ πνήζδ υθςκ ηςκ ιδπακδιάηςκ αοηχκ απαζηεί βκχζεζξ, βεκζηέξ ηαζ εζδζηέξ, πμο πμθθέξ θμνέξ
δεκ είκαζ ανηεηέξ απυ ηζξ πανεπυιεκεξ ζηδ ααζζηή εηπαίδεοζδ ηαζ πνεζάγμκηαζ επζπθέμκ,
ακάθμβα ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ πνμεημζιαζίαξ πμο έπεζ ηάκεζ πνζκ ηδ πνήζδ ηάεε αβνυηδξ.
Όπςξ είκαζ βκςζηυ μ εθηοζηήναξ (ημ ααζζηυ ενβαθείμ ημο αβνυηδ) βζα ηδ πνήζδ ημο, απαζηεί
βκχζεζξ βεκζηέξ ςξ υπδια αθθά ηαζ εζδζηέξ ςξ ενβαθείμ, υηακ εα πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ.
Ακάθμβεξ απαζηήζεζξ έπμοκ ηαζ ηα άθθα ιδπακήιαηα (εενζγμαθςκζζηζηέξ, ααιααημζοθθεηηζηέξ
η.θπ.) είηε ςξ μπήιαηα ηοηθμθμνίαξ ζημ δνυιμ είηε ςξ ιδπακήιαηα ενβαγυιεκα ζημ πςνάθζ ιε
επζπθέμκ απαζηήζεζξ ςξ πνμξ ηδκ αζθάθεζα ηαηά ηδ πνήζδ ημοξ ή ηζξ ακαβηαίεξ ενβαζίεξ
ζοκηήνδζδξ ή επζζηεοήξ.
Με ηδκ έηδμζδ ημο αζαθίμο αοημφ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα ηαθοθεμφκ μζ απαναίηδηεξ βκχζεζξ βζα
ημοξ πεζνζζηέξ ηςκ παναπάκς αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ πμο ζοβπνυκςξ ηζκμφκηαζ ζημ δνυιμ,
χζηε κα είκαζ ηαθφηενα πνμεημζιαζιέκμζ βζα ηζξ ελεηάζεζξ βζα ηδκ απυηηδζδ ηδξ ακηίζημζπδξ
άδεζαξ μδήβδζδξ, ηαζ πεζνζζιμφ ηςκ ιδπακδιάηςκ πμο ηαηέπμοκ.

2. Σν Αγξνηηθό Μεράλεκα θαη ε Ννκνζεζία, Κνηλνηηθή θαη Κώδηθαο Οδηθήο
Κπθινθνξίαο
Ο Κχδζηαξ Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ (Κ.Ο.Κ) είκαζ μ εεκζηυξ Νυιμξ πμο νοειίγεζ ηδκ
ηοηθμθμνία ηςκ μπδιάηςκ, ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ μπμίςκ ακήημοκ ιε εζδζηή ακαθμνά ηαζ ηα
αβνμηζηά ιδπακήιαηα. φιθςκα ιε αοηυκ, μ ηάεε μδδβυξ-πεζνζζηήξ ημο ιδπακήιαημξ πνέπεζ
κα έπεζ εθμδζαζηεί ιε ηδκ πνμαθεπυιεκδ άδεζα μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ηαζ ημ ιδπάκδιά ημο
κα είκαζ ζφιθςκμ ιε ηζξ θμζπέξ δζαηάλεζξ ημο ηχδζηα π.π. κα έπεζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ, πθήνδ
ελμπθζζιυ (θχηα ,θνέκα, η.θπ.) ηαζ κα ηζκείηαζ υπςξ επζαάθθμοκ μζ ηακυκεξ αζθάθεζαξ, βζα
ημκ ίδζμ ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ μδδβμφξ ή πεγμφξ.

Γεςνβζηυξ εθηοζηήναξ ηζκμφιεκμξ ζημ δνυιμ

Γεςνβζηυξ εθηοζηήναξ ηζκμφιεκμξ ζε αβνμηζηυ δνυιμ ιε
θενυιεκμ πμνημημπηζηυ
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Ζ Δονςπασηή Έκςζδ ακηζθαιαακυιεκδ ηδκ ακάβηδ ηαεζένςζδξ εκζαίςκ ηακυκςκ (κυιςκ)
ηοηθμθμνίαξ ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ εζδζηά ημο δζαλμκζημφ βεςνβζημφ εθηοζηήνα έπεζ
εηδχζεζ μδδβίεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ ηεπκζηέξ πνμτπμεέζεζξ αζθαθμφξ ηοηθμθμνίαξ ζημ
πχνμ υθςκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ. Έπεζ εέζεζ υνζα ιέβζζηδξ ηαπφηδηαξ, πθάημοξ, εηπμιπχκ νφπςκ,
είδμοξ θςηζζηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ δζαηάλεςκ πνμζηαζίαξ ζε πενίπηςζδ ακαηνμπήξ η.θπ.
εθέβπμκηαξ υθα αοηά ιε ηδ δζαδζηαζία έβηνζζδξ ηφπμο.
Γζα ηα θμζπά βεςνβζηά ιδπακήιαηα (εηηυξ εθηοζηήνα) μζ ιέβζζηεξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ, πθάημξ,
φρμξ), ηα ιέβζζηα αάνδ ηαζ δ ιέβζζηδ ηαπφηδηα ηίκδζδξ μνίγμκηαζ ζημκ Κχδζηα Οδζηήξ
Κοηθμθμνίαξ ηαζ ημ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 238/Α/94 (ΦΔΚ 135/Α/30-8-1994). Δπίζδξ βζα ηα
θμζπά βεςνβζηά ιδπακήιαηα έπμοκ εηδμεεί ημζκμηζηέξ μδδβίεξ (κυιμζ) πμο πνμαθέπμοκ εθάπζζηεξ
πνμτπμεέζεζξ αζθαθμφξ θεζημονβίαξ ηαζ βεκζηήξ πνήζδξ αοηχκ, απέκακηζ ζημ πεζνζζηή ηαζ ζε
ηάεε πνυζςπμ πμο ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ή κα ανίζηεηαζ ημκηά ζε αοηά. Δθυζμκ μζ πνμτπμεέζεζξ
αοηέξ έπμοκ θδθεεί οπυρδ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή μπμζμοδήπμηε ιδπακήιαημξ, αοηυ οπμπνεμφηαζ κα
θένεζ ηδ ζήιακζδ CE ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ ιε ηδ πνμαθεπυιεκδ δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ
(πζζηυηδηαξ) ημο ηαηαζηεοαζηή.
ημ αμήεδια πμο έπεηε ζηα πένζα ζαξ εα ανείηε ηάεε πθδνμθμνία πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα κα
ζαξ ηαηαζηήζεζ ζηακυ κα μδδβείηε ηαζ κα πεζνίγεζηε ημ ιδπάκδια ηαεχξ ηαζ βκχζεζξ ηςκ
ηακυκςκ πμο επζηάζζεζ μ ηχδζηαξ μδζηήξ ηοηθμθμνίαξ. Αηυιδ πενζθαιαάκεζ βκχζεζξ πμο είκαζ
απαναίηδηεξ βζα ηδκ μδήβδζδ ηαζ ημ πεζνζζιυ ημο ιδπακήιαημξ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ πμο είκαζ ηαζ
ημ ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ ηοηθμθμνίαξ ημο.

Γεςνβζηυξ εθηοζηήναξ ενβαγυιεκμξ ζημκ αβνυ

Με ηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα δοζηοπχξ, ακαθμβζηά ιε ηα αοημηίκδηα, έπμοιε πενζζζυηενα
αηοπήιαηα, οπμθμβίγμκηαξ ημ πνυκμ ηοηθμθμνίαξ ημοξ αθθά ηαζ ηζξ ηαπφηδηεξ πμο έπμοκ. Σμ
αβνμηζηυ ιδπάκδια ιπμνεί κα έπεζ ιζηνέξ ηαπφηδηεξ, είκαζ υιςξ πζμ δφζημθμ ζημ πεζνζζιυ,
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηζξ δφζημθεξ ζοκεήηεξ ημο πχνμο ενβαζίαξ. Οζ θυβμζ αοημί επζαάθθμοκ
κα είζηε ηαθμί βκχζηεξ ηςκ ηακυκςκ αζθαθείαξ, πμθφ πνμζεηηζημί ηαζ ηάεε θμνά κα μδδβείηε ιε
πκεοιαηζηή ηαεανυηδηα ηαζ εημζιυηδηα.
Γζα ηδ πνήζδ ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ είκαζ απαναίηδηδ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, δ
θεζημονβία άθθςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ενβαθείςκ, ςξ πανεθηυιεκα, πμο παίνκμοκ ηίκδζδ απυ ηα
πνχηα, υπςξ είκαζ παναηηδνζζηζηά, μ εθηοζηήναξ ιε υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ πανεθηυιεκςκ ημο
(ζονυιεκςκ ή θενυιεκςκ). ’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ ηίκδζδ ημο ιδπακήιαημξ ζημ δνυιμ απαζηεί
ζδζαίηενδ πνμζμπή, πμο βζα ηζξ οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ μδζηήξ οπμδμιήξ ηδξ πχναξ ιαξ, μζ εοεφκεξ
υθςκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ μδδβχκ-πεζνζζηχκ βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ είκαζ πμθφ αολδιέκεξ.

3. Ο Αγξόηεο Οδεγόο-Υεηξηζηήο θαη ην Αγξνηηθό Μεράλεκα
Όθμζ μζ αβνυηεξ, πμο πναβιαηζηά δ βεςνβζηή ημοξ εηιεηάθθεοζδ είκαζ δ ηφνζα πδβή
εζζμδήιαημξ, έπμοκ ζηδκ ηαημπή ημοξ βεςνβζηά ιδπακήιαηα ιε ηφνζμ ημκ βεςνβζηυ εθηοζηήνα
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ιε ηα πανεθηυιεκα. Πμθθμί απ’ αοημφξ πμο επεηηείκμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζε άθθεξ
βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ πανέπμκηαξ οπδνεζίεξ, δζαεέημοκ επζπθέμκ ηαζ άθθα ιδπακήιαηα
ηονίςξ ζοθθεηηζηά ιε αολδιέκεξ απαζηήζεζξ βζα ηδ θεζημονβία αοηχκ, πμο εκημπίγμκηαζ ζε
αολδιέκεξ βκχζεζξ ηαζ πνήια.
Σμ βεςνβζηυ ιδπάκδια είκαζ ιζα επέκδοζδ ζηδ βεςνβζηή εηιεηάθθεοζδ αλζυθμβδ ηαζ μ
πεζνζζηήξ αοημφ δεκ θεάκεζ κόλν λα γλσξίδεη λα ην νδεγεί, αιιά θαη λα εθηειεί ζσζηά ηηο
εξγαζίεο θαη λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε.
Καζ ηα ηνία αοηά είκαζ απαναίηδηα ηαζ πνέπεζ κα ηα ιάεεζ πνζκ λεηζκήζεζ κα δμοθεφεζ ημ
ιδπάκδια. Σζξ βκχζεζξ αοηέξ ιπμνεί κα ηζξ πάνεζ είηε απυ ηζξ εζδζηέξ εηπαζδεφζεζξ πμο βίκμκηαζ,
είηε απυ ημοξ ηεπκζημφξ ημο ειπυνμο πχθδζδξ ημο ιδπακήιαημξ, είηε απυ πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ
ή πνμάζηδζδ ζε άθθα ιδπακήιαηα.
Οζ βκχζεζξ αοηέξ εα απαζηδεμφκ βζα ηδκ απυηηδζδ ηδξ άδεζαξ μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ημο
βεςνβζημφ ιδπακήιαημξ, δ μπμία ημο ελαζθαθίγεζ ηδκ κμιζιυηδηα ηοηθμθμνίαξ ζημοξ δνυιμοξ
ηαζ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ θεζημονβίαξ ημο ιδπακήιαημξ ςξ υπδια ηαζ ιδπάκδια.

Ο μδδβυξ ημο βεςνβζημφ ιδπακήιαημξ πνέπεζ κα είκαζ ηαζ ζηακυξ πεζνζζηήξ. φκδεζδ
ηθαδεοηζημφ ελμπθζζιμφ αιπεθζμφ ζε ζηαθοθμζοθθεηηζηή ιδπακή)

Οζ εζδζηέξ βκχζεζξ θεζημονβίαξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ημο ιδπακήιαημξ ηαεχξ ηαζ πεζνζζιμφ ζημ πχνμ
ενβαζίαξ πενζθαιαάκμκηαζ ζε εζδζηυ εβπεζνίδζμ πμο εα ζαξ αμδεήζεζ βζα ηζξ ελεηάζεζξ ηζξ
ηεπκζηέξ, εεςνδηζηέξ ηαζ πναηηζηέξ. Οζ βκχζεζξ αοηέξ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηαηά
ηαηδβμνία άδεζαξ, ζηα βκςζηά ιδπακμθμβζηά.

4. Αγξνηηθό Μεράλεκα θαη Πεξηβάιινλ
Ζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ (έδαθμξ, αέναξ, κενυ) είκαζ οπμπνέςζδ ηαζ ημο αβνυηδ -πνήζηδ
ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ. Σμ αβνμηζηυ ιδπάκδια αοηυ ηαε’ αοηυ ζοκηεθεί ζηδ νφπακζδ ηαζ
βεκζηά ηδκ οπμαάειζζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ, δ πνήζδ ημο πνέπεζ κα είκαζ
πάκημηε αζηζμθμβδιέκδ απυ μζημκμιζηήξ πθεονάξ ηαζ ιε ημ ιζηνυηενμ δοκαηυκ πενζααθθμκηζηυ
ηυζημξ.
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Σν γεσξγηθό κεράλεκα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο όξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο (έδαθνο , αέξα). Οπζηαζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ν πεξηνξηζκόο ησλ θαιιηεξγεηηθώλ
θξνληίδσλ θαη ε ρξήζε ειθπζηήξσλ κε θηλεηήξεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.

Ζ ηίκδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ επί ημο βεςνβζημφ εδάθμοξ ιπμνεί κα είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ
εηηέθεζδ δζαθυνςκ ενβαζζχκ, οπμααειίγεζ υιςξ ημ έδαθμξ ιε ηδ ζοιπίεζδ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή
ηδξ δμιήξ ημο.
Ζ θεζημονβία ημο ηζκδηήνα ημο ιδπακήιαημξ (απαναίηδηδ βζα ηδκ ηίκδζή ημο), επζαανφκεζ ημ
πενζαάθθμκ ιε ημοξ εηπειπυιεκμοξ νφπμοξ (CO 2, CO, NOx, ζςιαηίδζα) αθθά ηαζ ιε ημ ευνοαμ.
Ζ ζοκηήνδζή ημο (π.π. ακηζηαηάζηαζδ θαδζχκ, θίθηνςκ, οβνχκ ιπαηανίαξ, ηαοζίιςκ, ροηηζηχκ
οβνχκ, η.θπ.) ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ ζηδ νφπακζδ ημο εδάθμοξ ηαζ ημο κενμφ αοημφ, υηακ δε
θνμκηίγεηαζ δ αζθαθήξ απμεήηεοζδ ή απυννζρή ημοξ.
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα παναπάκς εα πνέπεζ κα:
δζαηδνείηε ηα ηαφζζια, ηα θζπακηζηά αθθά ηαζ ηάεε πδιζηυ οβνυ (ιπαηανίαξ, ροβείμο η.α.) ζε
αζθαθή ζοζηεοαζία ηαζ ιένμξ.
ζοκηδνείηε ημ ιδπάκδια (αθθαβή θαδζχκ η.θπ.) ζημ ζοκενβείμ πμο δζαηδνείηε, ζοθθέβμκηαξ ηαζ
παναδίδμκηαξ ηα απυαθδηα βζα ακαηφηθςζδ ηαζ ιδ πνδζζιμπμζείηε αοηά βζα άθθμοξ ζημπμφξ
(ηαφζδ, νίρδ ζημ έδαθμξ η.θπ.).
εθέβπεηε ζοκεπχξ ηαζ ζηδκ ακάβηδ επζζηεοάγεηε υθα ηα ζοζηήιαηα πμο θεζημονβμφκ ιε ηδ
πνήζδ οβνχκ θίπακζδξ (θαδζχκ) ζοιπίεζδξ (οδναοθζηχκ), ροηηζηχκ οβνχκ, οβνχκ θνέκςκ,
ηαοζίιςκ η.θπ.
πνμηζιήζηε ιδπακήιαηα πμο μζ ηζκδηήνεξ ημοξ έπμοκ έβηνζζδ ηφπμο ςξ πνμξ ημοξ
εηπειπυιεκμοξ νφπμοξ δδθαδή ακηζννοπακηζηήξ ηεπκμθμβίαξ, αθμφ πμζμηζηά αθθά ηαζ
μζημκμιζηά είζηε ςθεθδιέκμζ.

2
Ζ αθθαβή ηςκ θαδζχκ ημο ιδπακήιαημξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιυκμ ζε
ζοκενβείμ ζοκηήνδζδξ ηαζ πμηέ ζηδκ φπαζενμ
1. Σάπα πνμζεήηδξ θαδζμφ
2. Σάπα αθθαβήξ θαδζμφ
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5. Άδεηεο Οδήγεζεο θαη Υεηξηζκνύ Αγξνηηθώλ Μεραλεκάησλ
Οζ ηαηδβμνίεξ ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ είκαζ πμθθέξ, ιε δζαθμνεηζηέξ απαζηήζεζξ δ ηάεε
ιζα, ςξ πνμξ ηζξ βκχζεζξ μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ αοηχκ. Χξ πανάδεζβια ακαθένμοιε ημ
δζαλμκζηυ βεςνβζηυ εθηοζηήνα ηαζ ιζα εενζγμαθςκζζηζηή ιδπακή πμο ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά
αθθά ηαζ μζ πεζνζζιμί ημοξ είκαζ πμθφ δζαθμνεηζημί. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ηαεζενχεδηακ
δζαθμνεηζηέξ άδεζεξ μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ή πηοπία (Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 333/77 ΦΔΚ
107/Α/77).
 Άδεηεο νδήγεζεο ηύπνπ Α

πμο ηαθφπημοκ ημοξ δζαλμκζημφξ βεςνβζημφξ εθηοζηήνεξ, ηεοηθμελαβςβείξ ηαζ υθα ηα θμζπά
ιδπακήιαηα, εηηυξ αοηχκ πμο μνίγμκηαζ λεπςνζζηά ιε άθθδ άδεζα ή πηοπίμ.

 Άδεηεο νδήγεζεο ηύπνπ Β

πμο ηαθφπημοκ ημοξ ιμκμαλμκζημφξ βεςνβζημφξ εθηοζηήνεξ, ιμημζηαπηζηά, ηνίηοηθα αμδεδηζηά
ιζηνυηενα απυ 15 ίππμοξ, πμνημημπηζηά, η.θπ. ιζηνήξ ζζπφμξ.
 Άδεηεο ρεηξηζκνύ ή πηπρία

πμο ηαθφπημοκ ηζξ εενζγμαθςκζζηζηέξ ηαζ ααιααημζοθθεηηζηέξ ιδπακέξ. Οζ ηάημπμζ ηςκ αδεζχκ
πεζνζζιμφ ή πηοπίμο εηηυξ ηδξ άδεζαξ πεζνζζιμφ ημο ιδπακήιαημξ έπμοκ εοεφκδ ηαζ βζα ηδκ
μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ ημο ζοβηνμηήιαημξ π.π. εενζγμαθςκζζιμφ, αθςκζζιμφ ηαζ
ααιααημζοθθμβήξ. Γζα ηδκ απυηηδζδ ηςκ αδεζχκ αοηχκ, πνμτπμηίεεηαζ υηζ μ οπμρήθζμξ πνέπεζ
κα έπεζ άδεζα μδδβμφ ηφπμο Α ημοθάπζζημκ δφμ έηδ ή πνμτπδνεζία ζε ζοκενβείμ βεςνβζηχκ
ιδπακδιάηςκ δφμ εηχκ ή κα είκαζ απυθμζημξ Σεπκζηήξ Δπαββεθιαηζηήξ πμθήξ ηαηεφεοκζδξ
βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ.
Οζ άδεζεξ μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ έπμοκ εκμπμζδεεί ζε έκα έκηοπμ ζημ μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ
υθεξ μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ ιδπακδιάηςκ μιαδμπμζδιέκεξ ςξ ελήξ:
- δζαλμκζημί βεςνβζημί εθηοζηήνεξ ( Σφπμο Α`)
- ιμκμαλμκζημί βεςνβζημί εθηοζηήνεξ (Σφπμο Β`)
- ααιααημζοθθεηηζηέξ ιδπακέξ
- εενζγμαθςκζζηζηέξ ιδπακέξ
- θμζπέξ ιδπακέξ
Βαζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ απυηηδζδ ιζαξ απυ ηζξ παναπάκς άδεζεξ, είκαζ υηζ μ
εκδζαθενυιεκμξ πνέπεζ:
i) κα ηνζεεί ζηακυξ απυ ηζξ ελεηάζεζξ πμο εα θάαεζ ιένμξ
ii) κα ηνζεεί ζηακυξ απυ ζαηνζηήξ πθεονάξ ηαζ
iii) κα έπεζ ηδκ πνμαθεπυιεκδ δθζηία
Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ μ εκδζαθενυιεκμξ πνέπεζ κα απεοεφκεηαζ ζηζξ Πενζθενεζαηέξ
Τπδνεζίεξ Τπδνεζίεξ, πμο είκαζ ανιυδζεξ.
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ΚΔΦ ΑΛΑΗΟ

ΠΡΧΣΟ

«ΔΞΔΣΑΔΗ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ ΚΑΗ
ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ»
Δμεηάζεηο Απόθηεζεο Αδεηώλ Οδήγεζεο θαη Υεηξηζκνύ Αγξνηηθνύ Μεραλήκαηνο
Γζα ηδκ πμνήβδζδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ άδεζαξ μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ημο αβνμηζημφ
ιδπακήιαημξ απαζηείηαζ κα ζοιιεηάζπεηε ζηζξ ελεηάζεζξ ηαζ κα ηνζεείηε ζηακυξ. Αοηέξ
πενζθαιαάκμοκ ην ζεσξεηηθό θαη ην πξαθηηθό κέξνο.

1. Θεσξεηηθή εμέηαζε
Ζ εεςνδηζηή ελέηαζδ πενζθαιαάκεζ ηαηά πξώηνλ ηδκ απάκηδζδ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο
ενςηδιαημθμβίμο πμο αθμνά ημοξ ηακυκεξ ημο Κχδζηα Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ (ηνμπμκμιζηά) ιε
αανφηδηα ζηα εέιαηα αζθαθμφξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ ζημ μδζηυ ηονίςξ
δίηηομ ηαζ ηαηά δεύηεξνλ ηδκ απάκηδζδ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο ενςηδιαημθμβίμο, πμο αθμνμφκ ηδ
πνήζδ ηαζ ζςζηή θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ημο ιδπακήιαημξ, ηαηά ηαηδβμνία άδεζαξ
(ιδπακμθμβζηά). Ζ ελέηαζδ ηνμπμκμιζηχκ πενζθαιαάκεζ ηδκ απάκηδζδ ζε ηνζάκηα ενςηήζεζξ μζ
μπμίεξ έπμοκ πενζθδθεεί ζημ ηέθμξ ημο εβπεζνζδίμο αοημφ ιε ηζξ ζςζηέξ απακηήζεζξ.
Ζ επζηοπία ημο οπμρδθίμο ζηδκ ελέηαζδ αοηή ημο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζοκέπζζδξ ζημ επυιεκμ
ζηάδζμ ηδξ δμηζιαζίαξ πμο είκαζ δ εεςνδηζηή ελέηαζδ ζηα ιδπακμθμβζηά. Ζ απμηοπία ζημ πνχημ
ζηάδζμ ηςκ ηνμπμκμιζηχκ ή ζημ δεφηενμ ηςκ ιδπακμθμβζηχκ οπμπνεχκεζ ημκ οπμρήθζμ κα
επακέθεεζ βζα επακελέηαζδ ζημ ζηάδζμ ελέηαζδξ πμο απέηοπε ιεηά ηδκ πανέθεοζδ ιδκυξ. Οζ
ενςηήζεζξ ηςκ ιδπακμθμβζηχκ ιε ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ, ηοηθμθμνμφκ ζε δζαθμνεηζηή έηδμζδ.

2. Πξαθηηθή εμέηαζε
Ζ πναηηζηή ελέηαζδ πενζθαιαάκεζ πναβιαηζηέξ αζηήζεζξ απυ ηζξ μπμίεξ δζαπζζηχκεηαζ δ
ζηακυηδηα μδήβδζδξ ηαζ πνήζδξ ημο ιδπακήιαημξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ βκχζεζξ ηςκ ηακυκςκ ημο
Κχδζηα Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ, ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ θεζημονβζηχκ ημο ζημζπείςκ ηαζ ηδξ μνεήξ
πνήζδξ αοηχκ.
Ζ ελέηαζδ αοηή δζαθένεζ βζα ηάεε ηαηδβμνία άδεζαξ ηφπμο Α, ηφπμο Β ή θμζπχκ ζοθθεηηζηχκ
ιδπακχκ (εενζγμαθςκζζηζηή, ααιααημζοθθεηηζηή, η.θ.π). Γζα ιεκ ηζξ ηαηδβμνίεξ Α ηαζ Β μ
ελεηαγυιεκμξ δμηζιάγεηαζ ζημ πεζνζζιυ ημο εθηοζηήνα ηαηά ηδκ ηίκδζδ ζε μδμφξ, ζε
δζαθμνεηζηά ζηάδζα ηαζ ζοκεήηεξ ηίκδζδξ ηαζ πμνείαξ ειπνυξ ή πίζς.
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Πανάθθδθα μ ελεηαγυιεκμξ, ελεηάγεηαζ απυ ηδκ επζηνμπή ηαζ ζηα θεζημονβζηά ιένδ ημο
εθηοζηήνα, χζηε κα δζαπζζηςεεί δ βκχζδ ημο ζ’ αοηά ηαζ ζηδ θεζημονβία ημοξ.
Ζ πναηηζηή ελέηαζδ ημο οπμρδθίμο βζα ηζξ άδεζεξ πεζνζζιμφ εενζγμαθςκζζηζηήξ ηαζ
ααιααημζοθθεηηζηήξ ιδπακήξ αθθά ηαζ ηςκ άθθςκ ζοθθεηηζηχκ ιδπακδιάηςκ βίκεηαζ ηδ
πνμκζηή πενίμδμ ζοβημιζδήξ ηαζ ζημκ ηυπμ ηδξ ζοβημιζδήξ ηςκ πνμσυκηςκ. Καη’ αοηή μζ
ελεηαγυιεκμζ ςξ αμδεμί εενζγμαθςκζζηζηήξ ιδπακήξ ελεηάγμκηαζ πναηηζηά, δμοθεφμκηαξ ημ
ιδπάκδια εκχ πανάθθδθα οπμαάθθμκηαζ ζε πνμθμνζηέξ ενςηήζεζξ, χζηε κα δζαπζζηςεεί δ ηαθή
βκχζδ βζα ηδ θεζημονβία αοημφ (ελμπθζζιυξ, πνήζδ, θεζημονβία, ζοκηήνδζδ, νοειίζεζξ, η.θπ.). Ζ
ηακμκζηή άδεζα πεζνζζιμφ ηδξ εενζγμαθςκζζηζηήξ ιδπακήξ απμηηάηαζ ιε ηδκ ηαημπή ηδξ άδεζαξ
ημο αμδεμφ επί δζεηία.
Ακάθμβδ εθανιμβή βίκεηαζ ηαζ βζα ηδκ απυηηδζδ ηδξ άδεζαξ ή ημο πηοπίμο πεζνζζιμφ, ζζπφεζ ηαζ
βζα ημοξ οπμρήθζμοξ πμο εα πεζνίγμκηαζ ααιααημζοθθεηηζηέξ ιδπακέξ ηαζ θμζπέξ ζοθθεηηζηέξ
ιδπακέξ, ανηεί κα ηαηέπμοκ άδεζα βεςνβζημφ εθηοζηήνα ηφπμο Α, ημοθάπζζημκ δφμ πνυκζα ηαζ κα
έπμοκ πεηφπεζ ζηδκ ελέηαζδ ηςκ ιδπακμθμβζηχκ πμο αθμνμφκ ηδκ ακηίζημζπδ ηαηδβμνία.
Ζ ζοιιεημπή ζηζξ ελεηάζεζξ, βζα ηδκ απυηηδζδ μπμζαζδήπμηε άδεζαξ πνμτπμεέηεζ ηδκ οπμαμθή
ηςκ πνμαθεπυιεκςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαζ ημ πζζημπμζδηζηυ ή αεααίςζδ
ζαηνζηήξ ελέηαζδξ ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ εκδζαθενυιεκμξ ηνίκεηαζ ζηακυξ βζα μδήβδζδ ηαζ
πνήζδ αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ ηαζ ηδ θήρδ ηδξ ζπεηζηήξ εζδμπμίδζδξ πμο εα θάαεζ απυ ηδκ
οπδνεζία πμο ηαεμνίγεζ ημκ ηυπμ ηαζ πνυκμ ηςκ ελεηάζεςκ ηαεχξ ηαζ ηζξ θμζπέξ θεπημιένεζεξ
(απαζηήζεζξ, μδδβίεξ).
Ζ πνμεημζιαζία βζα ηδ ζοιιεημπή ζηζξ ελεηάζεζξ, ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδκ εηιάεδζδ υθςκ ηςκ
εεςνδηζηχκ αζηήζεςκ απυ ηα εβπεζνίδζα ηαζ ηδκ πνμβφικαζδ ζε άθθμ ιδπάκδια ίδζαξ
ηαηδβμνίαξ ιε ζδία εοεφκδ. Ζ ηαεζένςζδ επζζήιμο εζδζημφ εεζιμφ πνμβφικαζδξ ζε εζδζηέξ
ζπμθέξ, υπςξ ακηίζημζπα οπάνπμοκ βζα ηα αοημηίκδηα, δεκ έπεζ εεζπζζηεί αηυια.
οιπθδνςιαηζηά βζα ηδκ ίδζα πνμεημζιαζία, πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα παναημθμφεδζδξ εζδζηχκ
ιαεδιάηςκ ηονίςξ εεςνδηζηχκ ζηα ηέκηνα επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ, ημο Τπμονβείμο
Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ ιε ηδ θνμκηίδα ημο Ονβακζζιμφ ΟΓΔΚΑ (ΓΖΜΖΣΡΑ).
Θα πνέπεζ κα βκςνίγεηε αηυιδ υηζ δ επζηοπία ζαξ ζηζξ ελεηάζεζξ ηαζ δ ελαζθάθζζδ ηδξ άδεζαξ
μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ημο ιδπακήιαημξ δεκ είκαζ ημ ιυκμ απαναίηδημ πνμζυκ βζα κα εεςνήζεηε
ημκ εαοηυ ζαξ βκχζηδ υθςκ ηςκ ηακυκςκ ηαζ απυθοηα ζηακυ βζα ημκ πεζνζζιυ ημο ιδπακήιαημξ
πμο εα μδδβήζεηε ή ηάεε πανυιμζμο ιδπακήιαημξ, δζαπνμκζηά, υζμ ζζπφεζ ή άδεζα. Απαζηείηαζ
ζοκεπήξ ζοιπθήνςζδ ηςκ βκχζεχκ ζαξ ζε υηζ κέμ πνμζηίεεηαζ (κέμζ ηακυκεξ, κέα ηεπκμθμβία)
βζα ηδκ αζθαθή ηοηθμθμνία ηαζ ζςζηή πνήζδ ημο ιδπακήιαημξ πμο πεζνίγεζηε.
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ΚΔΦ ΑΛΑΗΟ

ΓΔΤΣΔΡΟ

«ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ»

Ζ αζθαθήξ ηοηθμθμνία ηαζ μ ζςζηυξ πεζνζζιυξ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ πνμτπμεέηεζ ηδκ
ηαθή βκχζδ ηςκ ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ελμπθζζιχκ πμο έπεζ.
ημ ηεθάθαζμ αοηυ ακαθένμκηαζ ααζζηά ζημζπεία ηάεε ηαηδβμνίαξ αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ,
υπςξ ακηίζημζπα πενζθαιαάκεηαζ ζημ ηεθαθαίμ ηδξ εζζαβςβήξ.

1. Γηαμνληθνί γεσξγηθνί ειθπζηήξεο
1.1 Γεληθά ζηνηρεία
Οζ δζαλμκζημί εθηοζηήνεξ απμηεθμφκ ηδ ααζζηυηενδ ηαηδβμνία αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ πμο μ
αβνυηδξ έπεζ ακάβηδ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ δζαθυνςκ ενβαζζχκ ζηδκ εηιεηάθθεοζή ημο ηαζ ήηακ
ηα πνχηα ιδπακμηίκδηα μπήιαηα πμο ηαηαζηεοάζηδηακ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ
βεςνβίαξ ζε ιδπακζηέξ ενβαζίεξ ιε πνςηανπζηή ημ υνβςια ηςκ εδαθχκ.

Γεςνβζηυξ εθηοζηήναξ αανζάξ ηαηαζηεοήξ, ιζηνήξ ηαπφηδηαξ, μθίβςκ ακέζεςκ, δοζηίκδημξ, έημοξ
ηαηαζηεοήξ 1935
.

ήιενα μζ εθηοζηήνεξ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ζε δζάθμνμοξ ηφπμοξ, ζε ζεζνά
ηαζ ηίεεκηαζ ζηδκ αβμνά, αθμφ πνχηα εβηνζεεί μ ηφπμξ ημοξ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμαθεπυιεκδ
δζαδζηαζία έβηνζζδξ ηφπμο, ιε αάζδ ηδ κμιμεεζία, ημζκμηζηή ηαζ εεκζηή. Έηζζ ηάεε εθηοζηήναξ
ηαηαζηεοάγεηαζ ζφιθςκα ιε ηδ κμιμεεζία πμο ζζπφεζ, δ μπμία ακαθένεηαζ ζηα ααζζηά
θεζημονβζηά ημο ζημζπεία, υπςξ ζηζξ δζαζηάζεζξ, ζημκ ηζκδηήνα, ζημ θςηζζιυ, ζηδ δζάηαλδ
πνμζηαζίαξ η.θπ.
φιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ «γεσξγηθόο ή δαζηθόο ειθπζηήξαο» είκαζ
ηάεε ηνμπμθυνμ ή ενποζηνζμθυνμ υπδια, πμο έπεζ ημοθάπζζημκ δφμ άλμκεξ ηαζ ιέβζζηδ εη
ηαηαζηεοήξ ηαπφηδηα υπζ ιζηνυηενδ απυ 6 πθι./χνα, ημο μπμίμο δ θεζημονβία έβηεζηαζ μοζζαζηζηά
ζηδκ ζζπφ έθλδξ ημο ηαζ έπεζ εζδζηχξ ζπεδζαζεεί βζα κα ζφνεζ, ςεεί, θένεζ ή δίκεζ ηίκδζδ ζε
μνζζιέκα ενβαθεία (πανεθηυιεκα), ζπεδζαζιέκα βζα κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε βεςνβζηέξ ή δαζζηέξ
ενβαζίεξ» (μδδβία 2003/37/ΔΚ ή άθθδ κευηενδ).
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Γζαλμκζηυξ Γεςνβζηυξ Δθηοζηήναξ ιε δζπθυ δζαθμνζηυ

Γζαλμκζηυξ Γεςνβζηυξ Δθηοζηήναξ ιε ιμκυ δζαθμνζηυ

ηδ πχνα ιαξ βζα κα ηοηθμθμνήζεζ πνέπεζ κα εθμδζαζηεί ιε έβηνζζδ ηφπμο, υπςξ πνμαθέπεζ μ
Κχδζηαξ Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ, δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζε ακηίζημζπεξ εβηνίζεζξ ηφπμο ηδξ
Δονςπασηήξ Έκςζδξ ή δμηζιέξ ενβαζηδνίςκ ζφιθςκα ιε δζεεκή πνυηοπα.
Με δεδμιέκμ αοηυ ηάεε εθηοζηήναξ πμο ηίεεηαζ ζηδκ αβμνά είκαζ απυθοηα ζφιθςκμξ ιε ηδκ
έβηνζζδ ηφπμο, υπςξ έπεζ δδθςεεί ηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή αοημφ. Οπμζαδήπμηε αθθαβή ηςκ
ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ δεκ πνμαθέπεηαζ, εηηυξ αοηχκ πμο επζηνέπμκηαζ.
Κάεε εθηοζηήναξ έπεζ ηαοηυηδηα, δ μπμία ηαηαβνάθεηαζ ζηζξ πινακίδες αναγνώριζης
(πζκαηζδάηζα) ιε υθα ηα ζημζπεία ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ημκ ανζειυ ζεζνάξ ηαηαζηεοήξ. Οζ ηφνζεξ
πζκαηίδεξ είκαζ δφμ ηαζ αθμνμφκ ημκ εθηοζηήνα ηαζ ημκ ηζκδηήνα λεπςνζζηά.

Πζκαηίδζα ακαβκχνζζδξ εθηοζηήνα
1. Πζκαηίδζμ δζάηαλδξ πνμζηαζίαξ (ηαηαζηεοαζηήξ, ηφπμξ, ζήιακζδ, έβηνζζδ ηφπμο)
2. Κφνζμ πζκαηίδζμ εθηοζηήνα (ηαηαζηεοαζηζηυξ ηφπμξ, έβηνζζδ ηφπμο, θμνηία)
3. Πζκαηίδζμ ζεζνάξ παναβςβήξ (πθαζζίμο)
4. Πζκαηίδζμ ηζκδηήνα (ηαηαζηεοαζηήξ, ηφπμξ, ζζπφξ, έβηνζζδ ηφπμο ηαοζαενίςκ)
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Ονζζιέκα ζημζπεία ημο εθηοζηήνα ιπμνεί κα επζζδιαίκμκηαζ λεπςνζζηά ιε ζδζαίηενεξ ζδιάκζεζξ
υπςξ δ δζάηαλδ πνμζηαζίαξ, δ ακηθία πεηνεθαίμο ημο ηζκδηήνα, η.θπ. Ο ηνυπμξ ακαβκχνζζδξ ηςκ
ιδπακδιάηςκ δζαθένεζ ζε ηάεε ηαηαζηεοαζηή ηαζ ζε ηάεε πενίμδμ ηαηαζηεοήξ ημοξ. Άθθμζ
πνδζζιμπμζμφκ δφμ μκμιαζίεξ, ειπμνζηή ηαζ ηαηαζηεοαζηζηή, άθθμζ ιυκμ ιία, άθθμζ εηηυξ απυ ηα
πζκαηζδάηζα ηηοπμφκ επί ημο ζχιαημξ ημο ιδπακήιαημξ ή ημο ηζκδηήνα ηα δζαηνζηζηά ζημζπεία
(ανζειυ ζεζνάξ, ηφπμ η.θπ.).

1.1.1 Οη δηαζηάζεηο ηνπ ειθπζηήξα
Απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ κμιμεεζίαξ ημζκμηζηήξ ηαζ εεκζηήξ (Π.Γ. 238/94), μζ ιέβζζηεξ δζαζηάζεζξ
(ιήημξ, πθάημξ, φρμξ) ημο εθηοζηήνα μνίγμκηαζ ςξ αημθμφεςξ:
 κήθνο κέρξη 12 κέηξα
 πιάηνο κέρξη 2,55 κέηξα
 ύςνο κέρξη 4 κέηξα

Αοηέξ ελανηχκηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ημο εθηοζηήνα, ηα παναηηδνζζηζηά πμο ημο πνμζδίδεζ μ
ηαηαζηεοαζηήξ (ζηεκυ, θανδφ, ορδθυ) ηαζ ημκ ελμπθζζιυ πμο θένεζ (εάθαιμ, εθαζηζηά,
ελανηήζεζξ, η.θπ.)

1.1.2 Ζ ηαρύηεηα ηνπ ειθπζηήξα
Ζ ιέβζζηδ ηαπφηδηα ημο εθηοζηήνα έπεζ ηαεμνζζηεί απυ ηδκ ημζκμηζηή κμιμεεζία αθθά ηαζ ημκ
Κχδζηα Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ ζε 40 χλμ. /ώρα.

Όθα ηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα επζηνέπεηαζ κα ηζκμφκηαζ ιε ηαπφηδηα ιέπνζ 40
km/h

Αοηή είκαζ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηή ηαπφηδηα μπυηε μ πενζμνζζιυξ είκαζ δεδμιέκμξ. Δζδζηυξ
πενζμνζζιυξ ςξ πνμξ ηδκ εθάπζζηδ ηαπφηδηα δεκ οπάνπεζ, δ μπμία ιπμνεί κα ηοιαίκεηαζ απυ 0,0
πθι./ χνα έςξ 10 πθι./ χνα. Οζ ηαπφηδηεξ αοηέξ είκαζ ηαζ δ αζηία πενζμνζζιμφ ηοηθμθμνίαξ ηςκ
εθηοζηήνςκ απυ ημοξ αοημηζκδηυδνμιμοξ ηαζ ημοξ δνυιμοξ ηαπείαξ ηοηθμθμνίαξ.

1.1.3 Μεηαθνξά θνξηίσλ ή πξνζώπσλ κε ηνλ ειθπζηήξα
Ζ ιεηαθμνά θμνηίςκ ή πνμζχπςκ ιε ημκ εθηοζηήνα ζφιθςκα ιε ημκ ζπεδζαζιυ πμο έπεζ ιέπνζ
ζήιενα, δεκ είκαζ δοκαηή. Δάκ μ ηαηαζηεοαζηήξ έπεζ εζδζηυ πχνμ θυνηςζδξ ή ηάεζζια
ζοκμδδβμφ αοηυ επζζδιαίκεηαζ ζηδκ έβηνζζδ ηφπμο ημο εθηοζηήνα ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα
κμιμεεζία. Ζ ιεηαθμνά θμνηίςκ είκαζ δοκαηή ιυκμ ζε νοιμοθημφιεκα ημο εθηοζηήνα.
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μ βεςνβζηυξ εθηοζηήναξ δεκ είκαζ θηζαβιέκμξ βζα ηδ
ιεηαθμνά πνμζχπςκ

1.1.4 Διθπόκελα θνξηία
Απυ ηζξ ηφνζεξ ενβαζίεξ ηςκ εθηοζηήνςκ είκαζ ηαζ δ έθλδ θμνηίςκ. Σμ ιέβζζημ εθηυιεκμ θμνηίμ
είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ ζζπφμξ ημο ηζκδηήνα ηαζ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ ημο είδμοξ θνέκςκ πμο έπεζ
ημ νοιμοθημφιεκμ (ιδπακζηά, οδναοθζηά, ιζηηά η.θπ.).

Σμ εθηουιεκμ θμνηίμ ημο εθηοζηήνα ελανηάηαζ απυ ηδκ
ζζπφ ημο ηζκδηήνα ηαζ ηα θνέκα ημο νοιμοθημφιεκμο

Σα εθηουιεκα θμνηία δεκ ιπμνμφκ κα λεπενκμφκ ημ ιζζυ ημο αάνμοξ ημο εθηοζηήνα ή ηα 1500
πζθζυβναιια υηακ ημ νοιμοθημφιεκμ δεκ θένεζ θνέκα. Σα ιέβζζηα εθηυιεκα θμνηία ηαεμνίγμκηαζ
απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ηαζ ελανηχκηαζ απυ ημκ ηφπμ αθθά ηαζ ηδ εέζδ ημο ελμπθζζιμφ έθλδξ
(ζδιείμ γεφλδξ ημο νοιμοθημφιεκμο).

1.1.5 Φεξόκελα θνξηία
Όθμζ μζ ηφπμζ ηςκ βεςνβζηχκ εθηοζηήνςκ θένμοκ ζημ πίζς ιένμξ ημ ζφζηδια ακάνηδζδξ ηνζχκ
ζδιείςκ πμο είκαζ απαναίηδημ βζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ δζαθυνςκ θενυιεκςκ ενβαθείςκ ηαζ
ιδπακδιάηςκ. Σμ ιέβεεμξ ηςκ ενβαθείςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ ελανηάηαζ απυ ημ ιέβζζημ
επζηνεπυιεκμ θμνηίμ ημο μπίζεζμο άλμκα ημο ηάεε ηφπμο εθηοζηήνα ηαζ ηδκ ηαηακμιή ημο
ζοκμθζημφ αάνμοξ ημο ιδπακήιαημξ ςξ πνμξ ημοξ δφμ άλμκεξ χζηε κα οπάνπεζ εοζηάεεζα.
Ακάθμβα θμνηία δέπεηαζ μ εθηοζηήναξ ζημκ ηνίημ έθλδξ, απυ ηδ ζφκδεζδ ημο πανεθηυιεκμο
ζονυιεκμο, νοιμφθηαξ ή ιδπακήιαημξ, μπυηε βζα ηδκ εοζηάεεζα ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηίκδζήξ ημο
εα πνέπεζ κα ιδκ λεπενκά ηα επζηνεπυιεκα υνζα. Φμνηία ιεηαθένμκηαζ ηαζ ιε ηδκ ακάνηδζδ
ηνζχκ ζδιείςκ πμο ηαζ πάθζ δεκ ιπμνεί κα λεπενκμφκ ηα υνζα ακφρςζδξ ηςκ οδναοθζηχκ.
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Σα επζηνεπυιεκα θμνηία, πμο ιπμνεί κα δεπεεί ημ μδυζηνςια ηαη’ άλμκα απυ ημοξ βεςνβζημφξ
εθηοζηήνεξ είκαζ ιέπνζ 10000 πζθζυβναιια ή ζοκμθζηά ηα 14000 πζθζυβναιια.

1.2 Σα κέξε ηνπ γεσξγηθνύ ειθπζηήξα
1.2.1 Σμ ζχια ή ζαζί ή πθαίζζμ
Όθα ηα θεζημονβζηά ιένδ ημο εθηοζηήνα (ιμκάδα παναβςβήξ ζζπφμξ, ζφζηδια ιεηάδμζδξ
ηίκδζδξ ηαζ ζζπφμξ, πέδδζδ, η.θπ.) θένμκηαζ επί ημο ζχιαημξ, ημ μπμίμ ηεθεοηαία έπεζ
ακηζηαηαζηαεεί ιε ημ ζαζί ή ημ πθαίζζμ. Βαζζηά ζημοξ παθζμφξ εθηοζηήνεξ, μ ηζκδηήναξ ήηακ
ιένμξ ημο ζχιαημξ, εκχ ζήιενα είκαζ ακελάνηδημξ ηαζ ακηζηαείζηαηαζ εφημθα. Ακάθμβδ
ελάνηδζδ είπακ ηαζ ηα θμζπά ζοζηήιαηα ημο εθηοζηήνα ζε ακηίεεζδ ιε ζήιενα πμο αοηά
απμηεθμφκ ακελάνηδηα ζημζπεία (π.π. ηζαχηζμ ηαποηήηςκ).

αζί ιε ημοξ ελμπθζζιμφξ παναβςβήξ ζζπφμξ (ηζκδηήνα)
ηαζ ιεηαθμνάξ ζημοξ δφμ άλμκεξ

Σμ ζχια ή πθαίζζμ ή ζαζί ημο εθηοζηήνα, ζημοξ
παθαζυηενμοξ εθηοζηήνεξ πενζεθάιαακε ημκ ηζκδηήνα, ημ
ηζαχηζμ ηαποηήηςκ ηαζ ημ δζαθμνζηυ

Ανζειυξ ζεζνάξ πθαζζίμο

ημ ζχια ημο εθηοζηήνα είκαζ ζοκήεςξ παναβιέκμξ (πηοπδιέκμξ) μ αφλςκ ανζειυξ ηαηαζηεοήξ
(ανζειυξ ζεζνάξ ή πθαζζίμο) απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή αοημφ.

1.2.2 Μμκάδα παναβςβήξ ζζπφμξ - ηζκδηήναξ
Μμκάδα παναβςβήξ ζζπφμξ είκαζ δ ιμκάδα ζζπφμξ ημο εθηοζηήνα απμηεθμφιεκδ απυ έκακ
ηζκδηήνα εζςηενζηήξ ηαφζδξ πεηνεθαίμο (diesel) ηεηνάπνμκμο ιμκμηφθζκδνμο έςξ ελαηφθζκδνμο
(ζπάκζα δίπνμκμο), ζζπφμξ απυ 10 ιέπνζ 300 ίππμοξ ιε ηάζδ αφλδζδξ.
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Μζα ιζηνή ακαθμνά ζηα ζοζηήιαηα θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα εεςνμφιε υηζ είκαζ απαναίηδηδ ςξ
πνχηδ εζηυκα βζα ημκ οπμρήθζμ μδδβυ ηαζ πεζνζζηή ημο εθηοζηήνα. ηδκ επυιεκδ ελεηαζηζηή
εκυηδηα, ηα ιδπακμθμβζηά, πενζθαιαάκμκηαζ πενζζζυηενμ ειπενζζηαηςιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ
θεζημονβία ημο ηζκδηήνα.

ηζκδηήναξ ζε ημιή

Ζ ζζπφξ ημο ηζκδηήνα πνμένπεηαζ απυ ηδκ ηαφζδ ημο ηαοζίιμο ηαζ ιεηνάηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ
ζηνμθχκ ηαζ ηδκ ακαπηοζζυιεκδ νμπή. Αοηή δ ζζπφξ ιεηαθένεηαζ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ
ιεηάδμζδξ ηίκδζδξ ζημοξ ηνμπμφξ ηαζ ζημκ άλμκα θήρδξ ζζπφμξ ημ θεβυιεκμ P.T.O (πανηζηυθ). Ζ
ζζπφξ ημο ηζκδηήνα ημο εθηοζηήνα είκαζ απμηέθεζια ηδξ ηαφζδξ ημο ηαοζίιμο ηαζ ιεηνάηαζ ζημ
ζθυκδοθμ. ημ δζάβναιια ηδξ θςημβναθίαξ θαίκεηαζ δ ηαιπφθδ ζζπφμξ υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ
δμηζιή ζημ ενβαζηήνζμ ηαεχξ ηαζ δ ηαιπφθδ νμπήξ, δ μπμία εεςνείηαζ ααζζηυξ πανάβμκηαξ βζα
κα οπενκζηδεμφκ μζ θμνηχζεζξ ημο εθηοζηήνα ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ δφζημθςκ ενβαζζχκ (π.π.
υνβςια). Ζ πενζμπή ηςκ ζηνμθχκ ημο ηζκδηήνα ιεηαλφ 1400ηαζ 2200 είκαζ δζαεέζζιδ βζα ηζξ
δζάθμνεξ ενβαζίεξ (αανζέξ, εθαθνέξ). Ακηίζημζπμ δζάβναιια οπάνπεζ ηαζ βζα ημ PTO ιε ηδ
δζαθμνά υηζ δ ζζπφξ οπμθείπεηαζ ημο ηζκδηήνα ηαηά έκα πμζμζηυ ιέπνζ 10%.

Απυδμζδ ημο ηζκδηήνα
1. Καιπφθδ νμπήξ (Νm)
2. Καιπφθδ ζζπφμξ (kW) 1kW=1.36HP
3. Καιπφθδ εζδζηήξ ηαηακάθςζδξ (gr/HP h.)
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Ζ ηφνζα ιμκάδα παναβςβήξ ζζπφμξ πενζθαιαάκεζ:
ημοξ ηοθίκδνμοξ (πχνμξ ηαφζδξ ημο ηαοζίιμο)
ηα έιαμθα (βζα ηδ ζοιπίεζδ ημο ιίβιαημξ ημο ηαοζίιμο)
ηζξ ααθαίδεξ (βζα ηδκ ελαβςβή ηςκ ηαοζαενίςκ)
ημοξ άλμκεξ (ζηνμθαθμθυνμ, εηηεκηνμθυνμ) βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ ειαυθςκ,
ηςκ ααθαίδςκ ηαζ ηάεε ηζκμφιεκμ ελμπθζζιυ υπςξ ακειζζηήναξ, ακηθία κενμφ, ακηθία ηαοζίιμο
η.θπ.
Ο ηζκδηήναξ εηηυξ ηδξ ηφνζαξ ιμκάδαξ παναβςβήξ ζζπφμξ βζα κα θεζημονβήζεζ, θένεζ δζάθμνα
αμδεδηζηά ζοζηήιαηα υπςξ ημ ζφζηδια ηξνθνδνζίαο ημο ηαοζίιμο (ακηθία, ρεηαζηέξ),
εμαγσγήο θαπζαεξίσλ, ιηπάλζεσο, ςύμεσο, εθθίλεζεο, ξύζκηζεο ησλ ζηξνθώλ ηαζ άθθα
απαναίηδηα βζα ηδ θεζημονβία ημο, αθθά ηαζ ηδ θεζημονβία ημο εθηοζηήνα ζοκμθζηά, υπςξ ην
ειεθηξηθό ζύζηεκα.
Σμ ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ πενζθαιαάκεζ υθα ηα ελανηήιαηα ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ
ηίκδζδξ ημο ηαοζίιμο (diesel) πάκς ζημκ εθηοζηήνα ηαζ ηονίςξ ζημκ ηζκδηήνα. Αοηά είκαζ:
δ δελαιεκή ηαοζίιμο (ιία ή δφμ) ιεηαθθζηή ή πθαζηζηή ιε ημ θθμηέν πμο ζοκδέεηαζ δθεηηνζηά
ιε ημ υνβακμ (δείηηδ), βζα ηδκ έκδεζλδ πθδνυηδηαξ.
μζ αβςβμί ιεηαθμνάξ απυ ηδ δελαιεκή ζηδκ ακηθία ηαζ απυ ηδκ ακηθία ζημοξ ρεηαζηέξ
ημ θίθηνμ ηαοζίιμο βζα ημκ ηαεανζζιυ αοημφ απυ ζηενεά πνυζεεηα.
ημ θίθηνμ αένα βζα ημκ ηαεανζζιυ απυ ζςιαηίδζα
δ ακηθία ηαοζίιμο βζα ηδ ζοιπίεζδ ηαζ ηδ ηαηαιέηνδζδ αοημφ πνζκ θεάζεζ ζημοξ ρεηαζηέξ.
Δπί ηδξ ακηθίαξ εκενβεί μ πμδμιμπθυξ ημο ηαοζίιμο (βηάγζ) βζα ηδκ αολμιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ.
μζ ρεηαζηέξ (ιπεη)- εζζαβςβή αένα. Δίκαζ ζζάνζειμζ ηςκ ηοθίκδνςκ ημο ηζκδηήνα ηαζ
επζηοβπάκμοκ ημκ ρεηαζιυ ημο ηαοζίιμο ζε πμθφ ιζηνά ζηαβμκίδζα ζημ εάθαιμ ηάεε ηοθίκδνμο
χζηε ιε ηδκ ακάιεζλδ ιε ημκ αένα ηαζ ηδ ζοιπίεζδ κα επζηεοπεεί βνήβμνδ ηαζ ηέθεζα ηαφζδ. Γζα
ηδκ αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο απαζημφιεκμο μλοβυκμο ζημοξ ζφβπνμκμοξ ηζκδηήνεξ
πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηυξ ελμπθζζιυξ μ βκςζηυξ αενμζοιπζεζηήξ–turbo. Δπεζδή δ ηαφζδ ημο
ηαοζίιμο πνέπεζ κα είκαζ πθήνδξ χζηε κα ιδκ εηπέιπμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ νοπμβυκεξ μοζίεξ
(CO, ΝΟx, ζςιαηίδζα, οδνμβμκάκεναηεξ) εθανιυγμκηαζ επίζδξ δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα
ηνμθμδμζίαξ ημο ηαοζίιμο, δδθαδή θεζημονβίαξ ηδξ ακηθίαξ ηαζ ηςκ ρεηαζηχκ ζε
ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ηθαζζζηχκ ιδπακζηχκ ζοζηδιάηςκ.
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εηημλεοηήναξ (ιπεη), πζάκμθα, ημημνάηζ, ςζηήνζμ,
ελαβςβή αένα, εάθαιμξ ηαφζδξ, ααθαίδα ελαβςβήξ,
ααθαίδα εζζαβςβήξ, εζζαβςβή αένα

Διαμθμθυνμξ ακηθία πεηνεθαίμο ιε ηα ζημζπεία ζε ζεζνά

φζηδια (ηφηθςια ηαοζίιμο)

ηνμαζθμαενμζοιπζεζηήξ

Ζ εμάηκηζε δδθαδή δ ελαβςβή ηςκ ηαοζαενίςκ, επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ πμθθαπθήξ ελαβςβήξ
ηαζ ημο αβςβμφ ιεηαθμνάξ αοηχκ ιαηνζά απυ ημκ ηζκδηήνα. Ο αβςβυξ ιεηαθμνάξ είκαζ εζδζηά
ζπεδζαζιέκμξ ηαζ ελμπθζζιέκμξ βζα κα ιεζχκεζ ημ ευνοαμ πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ ελαβςβή ηςκ
ηαοζαενίςκ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ θένεζ πνυζεεημ ηάθοιια βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πεζνζζηή
απυ ηδκ ορδθή εενιμηναζία ή θεζημονβεί ζακ ζπζκεδνμζοθθέηηδξ.
Ζ ιίπαλζε ημο ηζκδηήνα πνεζάγεηαζ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ ηαζ ηδξ θεμνάξ ηςκ
ηζκμφιεκςκ ιενχκ ημο ηζκδηήνα θυβς ηνζαήξ ημοξ ιε ηα θμζπά ζοκενβαγυιεκα ιένδ. Σμ
απαζημφιεκμ θζπακηζηυ είκαζ απμεδηεοιέκμ ζημ ηάης ιένμξ ημο ηζκδηήνα (θαδμθεηάκδ ή ηάνηεν)
ηαζ δζμπεηεφεηαζ ιε ηδ αμήεεζα εζδζηήξ ακηθίαξ ηαζ ζςθδκχζεςκ ή μπχκ ζε υθεξ ηζξ ηνζαυιεκεξ
επζθάκεζεξ αθμφ πνχηα ηαεανζζηεί απυ εζδζηυ θίθηνμ (θίθηνμ θαδζμφ).
Ζ ςύμε ημο ηζκδηήνα απαζηείηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ αοημφ ηαζ εζδζηά ημο
ελμπθζζιμφ ηαφζδξ ημο ηαοζίιμο ζε μνζζιέκα επίπεδα, βζα κα ιπμνεί μ ηζκδηήναξ κα ενβάγεηαζ
πςνίξ κα οπάνπεζ ηίκδοκμξ οπενεένιακζήξ ημο. Δπζηοβπάκεηαζ ααζζηά ιε ηδ ηοηθμθμνία κενμφ
εκηυξ ημο ζχιαημξ ημο ηζκδηήνα. Σμ κενυ αοηυ ρφπεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ακειζζηήνα, δζενπυιεκμ
απυ ημ ροβείμ αοημφ, πμο είκαζ ειπνυξ απυ ημκ ηζκδηήνα. Ζ ηοηθμθμνία ημο κενμφ επζηοβπάκεηαζ
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ιε εζδζηή ακηθία (ακηθία κενμφ) ηαζ νοειίγεηαζ ακάθμβα ιε ηδ εενιμηναζία ημο, απυ ημκ
εενιμζηάηδ πμο πανειαάθθεηαζ ζημ ηφηθςια.

πδιαηζηή πανάζηαζδ ζοζηήιαημξ ρφλδξ (οβνυροηημξ ηζκδηήναξ)

Τπάνπμοκ μνζζιέκμζ ηζκδηήνεξ πμο δ ρφλδ βίκεηαζ ιε αένα (αενυροηημζ). ηδκ πενίπηςζδ αοηή
έκαξ ιεβάθμξ ακειζζηήναξ (ημονιπίκα) ζηέθκεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αένα απυ ειπνυξ, πάκς ζημ
ζχια ημο ηζκδηήνα. Ζ ιδ ζςζηή θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ θίπακζδξ ηαζ ρφλδξ ιπμνεί κα
επζθένεζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο ηζκδηήνα (ηυθθδια).

αενυροηημξ ηζκδηήναξ ηαζ ημιή αενυροηημο ηζκδηήνα

Ζ εθθίλεζε ημο ηζκδηήνα παθζά βζκυηακ ιε ηα πένζα ιε εζδζηυ πεζνμιμπθυ (ιακζαέθα), εκχ
ζήιενα βίκεηαζ ιε εζδζηυ δθεηηνμηζκδηήνα ηδ θεβυιεκδ ιίγα. Ο δθεηηνμηζκδηήναξ θένεζ ζηδκ
άηνδ ημο άλμκά ημο εζδζηυ βνακάγζ, υπμο ειπθέηεηαζ ημ βνακάγζ ημο ζθμκδφθμο ημο ηζκδηήνα, ηδ
ζηζβιή ιυκμ πμο ιε εζδζηυ ημοιπί δίκμοιε νεφια ηαζ θεζημονβεί μ δθεηηνμηζκδηήναξ. Ζ
θεζημονβία ηδξ ιίγαξ δζανηεί εθάπζζημ πνυκμ ιέπνζ ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα ηαζ θίβα
δεοηενυθεπηα ηάεε θμνά πμο επζπεζνμφιε. Ζ ιεβάθδ πνήζδ ηδξ ιίγαξ δεκ επζηνέπεηαζ δζυηζ δ
ιπαηανία απμθμνηίγεηαζ, αθθά ηαζ δ ιίγα θεείνεηαζ.

Δηηζκδηήξ Μίγα
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ε υθμοξ ημοξ ηζκδηήνεξ πνζκ ηδκ θεζημονβία ηδξ ιίγαξ είκαζ απαναίηδημ ημ γέζηαια ημο αένα ημο
εαθάιμο ηςκ ηοθίκδνςκ ιε εζδζηή δθεηηνζηή ακηίζηαζδ βζα κα έπμοιε βνήβμνδ ηαζ επζηοπή
έκανλδ ηαφζδξ ημο ηαοζίιμο.
Ο ξπζκηζηήο ζηνθώλ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζζπφμξ ημο ηζκδηήνα ζε ζηαεενυ
επίπεδμ ζζπφμξ πανά ηδκ επζαμθή δζαθυνςκ θμνηίςκ (π.π. έθλδ, θεζημονβία P.T.O).
Δκενβμπμζείηαζ αοηυιαηα ιε ηδκ πηχζδ ηςκ ζηνμθχκ ημο ηζκδηήνα ηαζ επζηοβπάκεζ ηδκ αφλδζδ
ημο ηαοζίιμο ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζζπφμξ δδθαδή ηδκ αφλδζδ ηδξ νμπήξ.
Σμ ειεθηξηθό ζύζηεκα είκαζ ακαβηαίμ βζα ηδκ εηηίκδζδ ημο ηζκδηήνα ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο
ζοζηήιαημξ θςηζζιμφ ημο εθηοζηήνα αθθά ηαζ ηδ θεζημονβία ηάεε δθεηηνμκζημφ μνβάκμο πμο
θένεζ. Γζα κα θεζημονβήζεζ είκαζ ακαβηαίμ κα οπάνπεζ μ απαναίηδημξ ελμπθζζιυξ δθεηηνζηήξ
εκένβεζαξ πμο εα δζαηδνεί ζοκεπχξ ζε ηαηάζηαζδ ορδθήξ εκενβεζαηήξ πςνδηζηυηδηαξ ημ
ζοζζςνεοηή (ιπαηανία).

Αζθάθεζεξ
Μπαηανία (θίθηνμ αένα- ροβείμ)

Πίκαηαξ

Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ θεζημονβία λεπςνζζηήξ δθεηηνζηήξ ιδπακήξ (δοκαιυ), βζα ηδκ
παναβςβή ηδξ δθεηηνζηήξ ζζπφμξ ιε ιδπακζζιυ εθέβπμο ηδξ θυνηζζδξ αοηήξ, ημκ θεβυιεκμ
δθεηηνμκυιμ (νεθέζ). Ζ ηίκδζδ ημο δοκαιυ επζηοβπάκεηαζ ιε ζιάκηα (θμονί) πμο παίνκεζ ηίκδζδ
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απυ ημ ζηνμθαθμθυνμ άλμκα. Ζ ηάζδ πμο ζοκήεςξ θεζημονβεί ημ δθεηηνζηυ ζφζηδια ημο
εθηοζηήνα, πμο ηνμθμδμηείηαζ απυ ηδκ ιπαηανία είκαζ 12 V (αμθη).
Σμ δθεηηνζηυ ζφζηδια, πνμζηαηεφεηαζ απυ ηοπυκ αναποηφηθςια απυ ζεζνά αζθαθεζχκ. Δπίζδξ
βζα ηδκ πνμζηαζία αοημφ απυ ημ παναβυιεκμ απυ ημ δοκαιυ νεφια, οπάνπεζ εζδζηυξ δζαηυπηδξ
(δθεηηνμκυιμξ) πμο εθέβπεζ ηδκ ζζπφ πμο πενκά βζα κα θμνηίζεζ ηδκ ιπαηανία ηαζ ημ ηφηθςια.

1.2.3 φζηδια ιεηάδμζδξ ζζπφμξ
1.2.3.1. Μεηάδνζε ηζρύνο ζηνπο ηξνρνύο
H ζζπφξ ημο ηζκδηήνα (ζηνμθέξ x νμπή) ιεηαθένεηαζ ζημ ιδπακζηυ ή οδναοθζηυ ζπκπιέθηε.
Δίκαζ βκςζηυ υηζ μ δίζημξ ημο ιδπακζημφ ζοιπθέηηδ ιε ημ πνυκμ ή ηδκ ηαηή πνήζδ ημο
πμδμιμπθμφ θεείνεηαζ ηαζ έπεζ μθίζεδζδ (παηζκάνεζ) πάκς ζημ ζθυκδοθμ μπυηε έπμοιε απχθεζα
ιεηαθμνάξ ηδξ ζζπφμξ ημο ηζκδηήνα. ηζξ πενζπηχζεζξ ημο οδναοθζημφ ζοιπθέηηδ δ ιεηαθμνά
ηδξ ζζπφμξ βίκεηαζ μιαθά.

Μεηάδμζδ Ηζπφμξ ζημοξ ηνμπμφξ

Μεηά ημ ζοιπθέηηδ δ ζζπφξ ιεηαθένεηαζ ζημ θηβώηην ηαρπηήησλ (ιδπακζηυ ή οδναοθζηυ), υπμο
βίκεηαζ ζοκδοαζιυξ ζηνμθχκ ηαζ νμπήξ βζα ηδκ ηαθφηενδ ιεηαθμνά ηδξ ζζπφμξ ζηα υνβακα
απυδμζδξ αοηήξ, ημοξ ηνμπμφξ, ημ P.T.O, η.θπ. Σμ ιδπακζηυ ηζαχηζμ πενζθαιαάκεζ ζεζνά
βνακαγζχκ ζε δφμ ηφνζμοξ άλμκεξ (πνςηεφμκηα, δεοηενεφμκηα) ηαζ ηδκ υπζζεεκ, ηα μπμία
ειπθέημκηαζ επζηοβπάκμκηαξ ηζξ δζάθμνεξ ζπέζεζξ ιεηάδμζδξ (ηαπφηδηεξ).

Μδπακζηυ ηζαχηζμ ηαποηήηςκ 36Υ36 (ειπνυξ –
πίζς)

Ζθεηηνυ-οδναοθζηυ ηζαχηζμ
ηαποηήηςκ
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Ζ δοκαηυηδηα επζθμβήξ πμθθχκ ζπέζεςκ ιεηάδμζδξ ζζπφμξ, αμδεδηζηχκ ηαζ ηφνζςκ (ανβχκ,
βνήβμνςκ) δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηάθορδξ υθςκ ηςκ απαζηήζεςκ ενβαζίαξ ημο εθηοζηήνα ηάης
απυ δζάθμνεξ ζοκεήηεξ. ημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί, θαίκεηαζ πςξ είκαζ ζπεδζαζιέκμ έκα
ηζαχηζμ ηαποηήηςκ ιε 24 ζπέζεζξ ηαζ πςξ ζοκδοάγμκηαζ χζηε κα δζεοημθφκεηαζ δ ζςζηυηενδ
επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ ζπέζδξ ακάθμβα ιε ημ θμνηίμ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα ηίκδζδξ ημο εθηοζηήνα

Κζαχηζμ ηαποηήηςκ ιε 24Υ24 ηαπφηδηεξ - Πενζμπέξ (ζηάθεξ) ιε δζαθμνεηζηέξ
ζπέζεζξ ιεηάδμζδξ ζζπφμξ (ζηνμθέξ Υ νμπή) ακάθμβα ηςκ απαζηήζεςκ πμο έπεζ ηάεε
ενβαζία

Σα οδναοθζηά ηζαχηζα ηαποηήηςκ ιπμνεί κα έπμοκ δφμ δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα ιεηαθμνάξ
ζζπφμξ, ιε ζηνμαίθμοξ (οδνμδοκαιζηά) ηαζ ιε ακηθίεξ ιε οδναοθζημφξ ηζκδηήνεξ (οδνμζηαηζηά).
ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δεκ έπμοιε πεζνμιμπθμφξ εκαθθαβήξ ηαποηήηςκ υπςξ έπμοιε ζημ
ιδπακζηυ ηζαχηζμ, αθθά πεζνμιμπθμφξ αολμιείςζδξ ηδξ ηαπφηδηαξ ηαζ ζοζηήιαημξ εθέβπμο ηδξ
ηίκδζδξ ημο εθηοζηήνα.
Μεηά ημ ηζαχηζμ ηαποηήηςκ, δ ζζπφξ ιεηαθένεηαζ ζημκ θηλεηήξην άμνλα (ααζζηά ζημκ πίζς ηαζ
εκαθθαηηζηά ηαζ ειπνυξ), ιδπακζηά ιε βςκζαηή ιεηάδμζδ ηαζ δοκαηυηδηα δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ
ζζπφμξ ζε ηάεε ηνμπυ ιε ηδ αμήεεζα ημο δηαθνξηθνύ. Μεηά ημ δζαθμνζηυ, δ ζζπφξ ιεηαθένεηαζ
δζα ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ ιείςζδξ ηςκ ζηνμθχκ ζημοξ ηνμπμφξ.
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Άλμκαξ πίζς ιε PTO ηαζ ελμπθζζιυξ βζα ημ ειπνυξ δζαθμνζηυ (πάκς) - Άλμκαξ ειπνυξ ιε δζαθμνζηυ (ηάης)

Γζαθμνζηυ ηαζ ιεηάδμζδξ πίζς ηίκδζδξ ζημ PTO

Γζα ηδκ αφλδζδ ηδξ έθλδξ, μ βεςνβζηυξ εθηοζηήναξ έπεζ οπμπνεςηζηά ημοξ πίζς ηνμπμφξ ιε
ιεβάθα ηναηηενςηά εθαζηζηά (ιεβάθδξ δζαιέηνμο γάκηαξ) ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ιεηάδμζδξ
ηίκδζδξ ηαζ ζημοξ ιπνμζηζκμφξ ηνμπμφξ, ηα εθαζηζηά οπμπνεμφκηαζ επίζδξ κα είκαζ ηναηηενςηά.
Πένακ ηςκ εθαζηζηχκ, οπάνπμοκ βεςνβζημί εθηοζηήνεξ ιε ενπφζηνζεξ ιε ηζξ μπμίεξ επίζδξ
επζηοβπάκεηαζ αφλδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ έθλδξ.
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Δκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ηζκδηήνζςκ ηνμπχκ

Γζαζηάζεζξ
Φ16
240 70 R16

Γείηηδξ Ηηακυηδηαξ Φμνηίμο
ηαζ Κςδζημί ηαπφηδηαξ / θίκα
109A8

Φ18
280 70 R18
Φ20
7.50 R20
320 85 R20
Φ24
380 20 R24
540 65 R24
Φ26
480 70 R26

Γζαζηάζεζξ

Γείηηδξ Ηηακυηδηαξ Φμνηίμο
ηαζ Κςδζημί ηαπφηδηαξ / θίκα
135A8 132B
143A8 140E
158A8 152B

Φ28
380 85 R30
540 65 R30
600 70 R30
Φ32
12.4 R32
Φ34
380 85 R34
500 70 R34
Φ36
12.4 R36

114A8
6PR
119A8 116B
125A8 125B
140A8 137B

122A8
137A8 137B
160D 157E
124A8

Φ38

138A8 139B

6PR
138A8 136B
147AB 144B
178A8 178B

13.6 R38
360 85 R38
540 65 R38
800 70 R38

Φ28
320 70 R24
480 65 R28
600 70 R28

119A8 119B
142D 139E
157A8 152B

&

Δκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ιδ ηζκδηήνζςκ ηνμπχκ, ιπνμζηζκμφ άλμκα
15΄΄

Γζάζηαζδ
4.00-15
5.00-15
7.5L-15

Λζκά
4
4
6

16΄΄

Γζάζηαζδ
5.00-16
5.50-16
6.00-16
6.50-16
6.50-16
7.50-16
7.50-16
7.50-16
7.50-16
7.50-16
9.00-16
10.00-16
10.00-16
11.00-16

Λζκά
4
6
6
6
6
6
6
8
8
8
10
8
8
8

Γζάζηαζδ
7.50-18
7.50-18
7.50-18

Λζκά
8
8
8

19΄΄

4.00-19
6.00-19

4
6

20΄΄

6.50-20
7.50-20

6
8

18΄΄
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Δπελήβδζδ ζήιακζδξ εθαζηζημφ 600/65R 38 119 A8 Tubeless
1.
Γείηηδξ ζηακυηδηαξ θμνηίμο (119)
2.
Κςδζηυξ ηαπφηδηαξ (Α8)
3.
Δθαζηζηυ πςνίξ αενμεάθαιμ (ζαιπνέθα) Tubeless
4.
Βέθμξ θμνάξ πενζζηνμθήξ
5.
Πθάημξ πέθιαημξ ζε πζθζμζηά
6.
πέζδ φρμοξ πθεονάξ ηαζ πθάημοξ πέθιαημξ
7.
Σνυπμξ ηαηαζηεοήξ R αηηζκςηυξ – ζοιααηζηχκ
8.
Γζάιεηνμξ γάκηαξ

Ζ πίεζδ ηςκ εθαζηζηχκ βζα κα ιδκ θεείνμκηαζ ηαζ κα
ιεηαθένμοκ ηδκ ζζπφ απυ ημκ ηζκδηήνα πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ
ηακμκζηή πίεζδ πμο πνμηείκεζ μ ηαηαζηεοαζηήξ

Δνποζηνζμθυνμξ βεςνβζηυξ εθηοζηήναξ ιε ακηίαανα ειπνυξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ έθλδξ
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Ζ αφλδζδ ηδξ έθλδξ επζηοβπάκεηαζ αηυια ιε ηδκ ημπμεέηδζδ αληίβαξσλ ζημοξ πίζς
ηνμπμφξ ηαζ βζα αηυια ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ιε ηδ πνμζεήηδ ηαηάθθδθμο οβνμφ ζημοξ
ηνμπμφξ.
Οζ ζδιενζκμί εθηοζηήνεξ πμο έπμοκ ηαζ ημοξ ιπνμζηζκμφξ άλμκεξ ηζκδηήνζμοξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ
έθλδξ ηαζ ηδ ζηαεενυηδηα ηίκδζδξ, υηακ έθημοκ ιεβάθα θμνηία ηαζ ζε επζηθζκή εδάθδ, θένμοκ
ειπνυξ ακηίαανα ιεηααθδημφ αάνμοξ.

1.2.3.2. Μεηάδνζε ηζρύνο ζην P.T.O.
ημ πίζς ιένμξ ηαζ ζημ ιέζμ ημο εθηοζηήνα ανίζηεηαζ μ άλμκαξ P.T.O (πανηζηυθ), μ μπμίμξ έπεζ
μνζζιέκεξ δζαζηάζεζξ ιε ανζειυ ζθδκχκ 6 ή 21 ηαζ ηοπμπμζδιέκεξ ζηνμθέξ 540 ή 1000 ή 750 ακά
θεπηυ. Κφνζμξ πνμμνζζιυξ ημο είκαζ κα ιεηαθένεζ ηδκ ζζπφ ημο ηζκδηήνα (90% πενίπμο) ζηα
πανεθηυιεκα ιδπακήιαηα εηηέθεζδξ δζαθυνςκ βεςνβζηχκ ενβαζζχκ (ηαθθζένβεζαξ εδάθμοξ,
ρεηαζιχκ, η.θπ.).

Πμθφζθδκμ PTO (6 ζθδκχκ)

PTO ηαζ ακάνηδζδ ηνζχκ ζδιείςκ ειπνυξ

Ζ ηίκδζή ημο PTO θαιαάκεηαζ απυ ημ ηζαχηζμ ηαποηήηςκ ή ημκ άλμκα ημο ζοιπθέηηδ ιε
ζοζηήιαηα αζθαθείαξ, ζφιπθελδξ ηαζ απμζφιπθελδξ ακάθμβα, ιέζς δζαθυνςκ ιμπθχκ.

Γζάβναιια ιεηάδμζδξ ηίκδζδξ ζημ PTO
 ακελάνηδημ PTO
 ελανηδιέκμ PTO
 ζοιπθέηηδξ PTO
 ζπέζεζξ PTO 540/540Δ ή 540/1000 ζηνμθέξ/ θεπηυ
 πμθφζθδκμ (πίζς άλμκαξ)
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Παθαζυηενα πμθθμί εθηοζηήνεξ έθενακ ηονίςξ ζημ ηέκηνμ αοηχκ ηξνραιία βζα ηδκ ηίκδζδ
δζαθυνςκ ιδπακδιάηςκ ιε ηδ αμήεεζα ηαζκίαξ (ζιάκηα). Μενζημί εθηοζηήνεξ, ζοκήεςξ ιεβάθδξ
ζζπφμξ, θένμοκ ηαζ ειπνυξ P.T.O ιε ίδζεξ δοκαηυηδηεξ υπςξ ηαζ ημ πίζς.
Ζ κέα ηεπκμθμβία βζα ημοξ δοκαιμδμηζημφξ άλμκεξ (PTO), έπεζ δχζεζ δζάθμνεξ δοκαηυηδηεξ:
Γοκαιμδυηδξ ιε δφμ ηαπφηδηεξ (540 ηαζ 1000) ηαζ δζαηυπηεξ εθέβπμο ηδξ ηίκδζδξ πμο
ανίζημκηαζ ζημ πίζς ιένμξ ημο πνμθοθαηηήνα εκυξ ηνμπμφ.
Γοκαιμδυηδξ ιε ηνεζξ ηαπφηδηεξ (540, 1000, 540Δ ή 750) ηαζ ιε δζαηυπηεξ εθέβπμο ηδξ ηίκδζδξ
πμο ανίζημκηαζ ζημ πίζς ιένμξ ημο πνμθοθαηηήνα εκυξ ηνμπμφ.
Γοκαιμδυηδξ ιε ηνεζξ ηαπφηδηεξ (540, 1000, 540Δ) πμο ζοιααδίγεζ ιε ηδκ ηαπφηδηα ημο
εθηοζηήνα ζημ έδαθμξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή οπάνπεζ λεπςνζζηυξ ιμπθυξ (θεαζέξ) ειπθμηήξ,
ημκηά ζημκ ηφνζμ ιμπθυ θεζημονβίαξ ημο PTO.

 Λεαζέξ απθμφ ιδπακζημφ PTO

 Κμοιπί δθεηηνμ-οδναοθζηήξ θεζημονβίαξ PTO

 Λεαζέξ επζθμβήξ ακελάνηδημο ή ελανηδιέκμο
(ζφιθςκα ιε ηδκ ηαπφηδηα ημο εθηοζηήνα) PTO
 Δπζθμβή ηαποηήηςκ 540/540Δ ή 540/1000 ζηνμθέξ
/θεπηυ

 Κάθοιια PTO
 Γοκαιμδυηδξ δφμ ηαποηήηςκ 540 ηαζ 1000 ζηνμθέξ
/θεπηυ

Αηυιδ βζα κα εθέβπεζ μ πεζνζζηήξ ηδ θεζημονβία ημο PTO, ζημκ πίκαηα μνβάκςκ (ηαιπθυ)
οπάνπμοκ εκδείλεζξ ηςκ ζηνμθχκ ημο ηάεε ζηζβιή, εκδείλεζξ ημο ζοκδοαζιμφ πμο έπεζ επζθεβεί
η.θπ., αθθά ηαζ δοκαηυηδηα αοηυιαηδξ θεζημονβίαξ ημο PTO ιε δθεηηνμτδναοθζηυ ζφζηδια ηαζ
ιε πανάθθδθδ θεζημονβία ηδξ οδναοθζηήξ ακφρςζδξ ηςκ ηνζχκ ζδιείςκ.

31

Ζ θεζημονβία ημο PTO επζθοθάζζεζ ηάεε είδμοξ ηίκδοκμ βζα ημ πεζνζζηή ηαζ ηάεε άθθμ άημιμ πμο
ανίζηεηαζ ημκηά ζημκ εθηοζηήνα, βζα ημ θυβμ αοηυ, πνέπεζ κα βίκεηαζ ηάης απυ πθήνδ έθεβπμ
υθςκ ηςκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφκ ηαζ υηακ δεκ είκαζ ακαβηαίμ κα θεζημονβεί πνέπεζ κα
απεκενβμπμζείηαζ.

Γεκ επζηνέπεηαζ κα πανεονίζηεζηε ζημ βφνμ πχνμ ημο
άλμκα ιεηάδμζδξ ηίκδζδξ (PTO) υηακ αοηυξ είκαζ ζε
θεζημονβία

Γεκζηά πενζζζυηενεξ μδδβίεξ βζα ηδ θεζημονβία ημο PTO πενζθαιαάκμκηαζ ζηα αζαθία μδδβζχκ
πνήζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ είκαζ απαναίηδηεξ ηαηά ημ δεφηενμ ζηάδζμ
ελέηαζδξ ηα «ιδπακμθμβζηά».

1.2.3.3. Μεηάδνζε ηζρύνο ζην πδξαπιηθό ζύζηεκα
Σμ οδναοθζηυ ζφζηδια ζημκ εθηοζηήνα επζαθήεδηε ηαηά πνχημ βζα ηδ θεζημονβία ημο
ζοζηήιαημξ ακάνηδζδξ ηςκ πανεθημιέκςκ (θενυιεκςκ) ενβαθείςκ ηαζ ηαηά δεφηενμ βζα ηδ
θεζημονβία ηςκ θνέκςκ, ημο ηζιμκζμφ ηαζ θμζπχκ ελανηδιάηςκ πμο ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ απ’
αοηυ. Σμ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ ηδκ ακηθία θαδζμφ ηαζ ημοξ αβςβμφξ ιεηαθμνάξ ηδξ πίεζδξ ζε
ηάεε ζδιείμ ιε ημοξ οδναοθζημφξ ηοθίκδνμοξ ή ημοξ οδναοθζημφξ ηζκδηήνεξ ακάθμβα ηδ ιμνθή
ηδξ ζζπφμξ πμο απαζηεί μ ιδπακζζιυξ. Όθμ ημ ζφζηδια πνμζηαηεφεηαζ απυ ααθαίδεξ ακαημφθζζδξ,
απυ ηδκ οπενεένιακζδ ημο θαδζμφ (ροβείμ θαδζμφ) ηαζ απυ ηζξ λέκεξ φθεξ ιε ηδ πνήζδ θίθηνςκ
βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο θαδζμφ.

Τδναοθζηυ ζφζηδια βεςνβζημφ εθηοζηήνα







Κφνζμ οδναοθζηυ ηφηθςια
Γεοηενεφμκ οδναοθζηυ ηφηθςια
Κφηθςια θίπακζδξ

 Κεκηνζηή ακηθία οδναοθζημφ

Κφηθςια θνέκςκ
Κφηθςια αμδεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ (π.π. Γζεφεοκζδξ)

32

1
2
3
4
5
6
7
8
9

πέδζμ δθεηηνμ- οδναοθζημφ ζοζηήιαημξ εθηοζηήνα
Γζαηυπηδξ εηηίκδζδξ
10
Τδναοθζηέξ ααθαίδεξ
Μπαηανία
11
Βναπίμκεξ Ακάνηδζδξ
Ζθεηηνμκζηυ ηαιπθυ μνβάκςκ
12
Αζθάθεζα Ακάνηδζδξ
Δλςηενζηυ ημοιπί εθέβπμο
13
Φοβείμ θαδζμφ
Ζθεηηνμκζηυ ζφζηδια
14
Φίθηνμ θαδζμφ
Ζθεηηνμ-οδναοθζηυ ζφζηδια εθέβπμο ηδξ ακάνηδζδξ
15
Γελαιεκή θαδζμφ
Αζζεδηήναξ εέζδξ ακάνηδζδξ
16
Τδναοθζηυ ζφζηδια δζεφεοκζδξ (αμδεδηζηυ)
Αζζεδηήναξ θμνηίμο
17
Τδναοθζηυ ζφζηδια δζεφεοκζδξ (αμδεδηζηυ)
Τδναοθζηή ακηθία

1.2.3.3.1 Μεηάδνζε ηζρύνο ζηελ αλάξηεζε ηξηώλ ζεκείσλ
Ζ ακάνηδζδ ηνζχκ ζδιείςκ είκαζ ημ ηφνζμ ελάνηδια ημο δζαλμκζημφ εθηοζηήνα, βζα ηδκ έθλδ
ηςκ ενβαθείςκ (π.π. ανυηνμο) ηαζ ηδ ιεηαθμνά αοηχκ ηαηά ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ημο ιε ηδ αμήεεζα
ημο οδναοθζημφ ζοζηήιαημξ. Απμηεθείηαζ ααζζηά απυ ημοξ δφμ ηάης αναπίμκεξ έθλδξ ηαζ ημκ
πάκς άλμκα (ζοκήεςξ ηδθεζημπζηυ) πμο ζοκηεθεί ζηδκ ζηαεενυηδηα ηαζ ηδ νφειζζδ ηςκ
ενβαθείςκ.

Ακάνηδζδ ηνζχκ ζδιείςκ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κάης αναπίμκαξ

7.

Φοηίθζ νοειζγυιεκμ (πάκς αναπίμκαξ)

Μπνμζηζκή ακάνηδζδ ηνζχκ ζδιείςκ

Ανζζηενυξ ηάεεημξ ηεκηςηήναξ
Γίπαθμ νοειζγυιεκδξ ανζζηενήξ κηίγαξ
Μμπθυξ νφειζζδξ ιήημοξ δελζάξ κηίγαξ
Γελζυξ ηάεεημξ ηεκηςηήναξ
Μπνάηζα νοειζγυιεκα (πμζ.2 πενζμνζζιμφ ηδξ ηίκδζδξ
ηςκ ηάης αναπζυκςκ (ανζζηενά – δελζά)
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Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ είκαζ ηοπμπμζδιέκα ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ Η, ΗΗ, ΗΗΗ
ακάθμβα ημο ιεβέεμοξ ηςκ εθηοζηήνςκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ ακηίζημζπα πμο ιπμνμφκ κα θένμοκ. Ζ
θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ εθέβπεηαζ απυ ηδ εέζδ ημο μδδβμφ, ιε ηδ αμήεεζα πεζνζζηδνίςκ, ςξ
πνμξ ηδ εέζδ (πάκς ή ηάης) ή ηδ ζηενέςζδ ηςκ ενβαθείςκ ζηα ζδιεία ζφκδεζδξ.
Σα ζδιενζκά ζοζηήιαηα έπμοκ δζάθμνεξ δοκαηυηδηεξ υπςξ:
Έθεβπμ ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ηδξ εέζδξ, πάκς ηάης ιε λεπςνζζηυ δθεηηνμτδναοθζηυ ιδπακζζιυ
Δπζθμβή εέζδξ ηςκ ηάης ζοκδέζιςκ (ιπνάηζςκ) ηαζ έθεβπμ ηδξ ζηαεενυηδηαξ βζα απμθοβή
ηαθακηχζεςκ ημο πανεθημιέκμο (ανζζηενά –δελζά)
Δπζθμβή ημο ζδιείμο γεφλδξ ιε ιπίθζα ή βάκηγμ ιε ιάκηαθμ
Ρφειζζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ηίκδζδξ (πάκς –ηάης) η.θπ.

 Μάκηαθμ βζα ηδκ αζθάθζζδξ ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ
πανεθημιέκςκ

Μπίθζεξ (, ) ηαζ μδδβυξ ηςκ άηνςκ ζφκδεζδξ ηςκ
αναπζυκςκ

Ζ θεζημονβία (άκμδμξ – ηάεμδμξ) ηςκ οδναοθζηχκ ηνζχκ ζδιείςκ
ιπμνεί κα νοειζζηεί ηαζ ελςηενζηά, απυ ηα ημοιπζά πμο ανίζημκηαζ
ζημ πίζς ιένμξ ημο θηενμφ ημο εθηοζηήνα

Οζ ιεβάθμζ βεςνβζημί εθηοζηήνεξ ιπμνμφκ κα θένμοκ ηαζ ειπνυξ ακάνηδζδ ηνζχκ ζδιείςκ βζα
επζπθέμκ ενβαζίεξ ειπνυξ πανάθθδθα ηαζ ακελάνηδηα ιε ηζξ πίζς. ηδκ πενίπηςζδ αοηή εζδζηυξ
ελμπθζζιυξ (ιδπακζηυξ ηαζ οδναοθζηυξ) πνμαθέπεηαζ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ θεζημονβία ηδξ
ακάνηδζδξ.
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Ζ ζφκδεζδ ηςκ ενβαθείςκ, ζδζαίηενα ημο ανυηνμο πνέπεζ κα είκαζ πνμζεηηζηή ηαζ ιεθεηδιέκδ
χζηε ημ ενβαθείμ κα ενβάγεηαζ ζςζηά (π.π. μιμζυιμνθμ υνβςια απυ υθα ηα αθέηνζα). ηδκ
πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ ακαζηνεθυιεκμ άνμηνμ ημ οδναοθζηυ ζφζηδια εα νοειίζεζ ηδ εέζδ ημο
ιε ηδ αμήεεζα λεπςνζζηχκ οδναοθζηχκ ηοθίκδνςκ.

1.2.3.4 Μεηάδνζε ηζρύνο ζην ζύζηεκα έιμεο
Δηηυξ ημο ζοζηήιαημξ ηνζχκ ζδιείςκ πμο ακαθέναιε, υθμζ μζ δζαλμκζημί εθηοζηήνεξ θένμοκ
ηαζ άθθα ζοζηήιαηα έθλδξ νοιμοθημφιεκςκ, υπςξ ημκ πείξν έιμεο (θνηζαδόξν), ηε δνθό
έιμεο ή ηελ κπάξα έιμεο.

Δλμπθζζιμί ζδιείςκ έθλδξ βεςνβζημφ εθηοζηήνα
1.
2.
3.
4.

νάαδμξ έθλδξ
δμηυξ έθλδξ
Κμηζαδυνμξ (βάκηγμζ, πείνμξ)
Κμηζαδυνμξ (βάκηγμζ, πείνμξ)

Γάκηγμξ ιε ιάκηαθμ αζθαθείαξ
1.
2.
3.
4.

Κμηζαδυνμξ ηφπμο πείνμο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ιάκηαθμ αζθαθείαξ
πενυκδ αζθαθείαξ ημο ιάκηαθμο
αάζδ ημο βάκηγμο
πενυκδ ζοβηνάηδζδξ

7

αζθάθεζα
πεζνμθααή πείνμο
αζθάθεζα
αάζδ ημηζαδυνμο
πεζνμθααή
πνμζηαηεοηζηυ PTO
πείνμξ
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Ζ εέζδ ημο πείνμο ςξ πνμξ ημ φρμξ απυ ημ έδαθμξ ηαζ ημκ πίζς άλμκα ηαεχξ μ ηφπμξ αοημφ
ηαεμνίγεζ ιαγί ιε ηδκ ζζπφ ημο ηζκδηήνα ημ ιέβζζημ εθηυιεκμ θμνηίμ ημο εθηοζηήνα ηαζ ηα υνζα
θυνηςζήξ ημο ιε ημ εθηυιεκμ ιδπάκδια ή ηδ νοιμφθηα.
Ζ δνθόο έιμεο θένεζ πείνμ ηαζ έπεζ δοκαηυηδηα νφειζζδξ ζημ μνζγυκηζμ ή ηαηαηυνοθμ επίπεδμ.
Ζ κπάξα έιμεο ζοκδέεηαζ ζημοξ ηάης αναπίμκεξ ηαζ έπεζ δοκαηυηδηα ιεηαηίκδζδξ ηαηαηυνοθα
ιε ηδ αμήεεζα ημο οδναοθζημφ ζοζηήιαημξ.
Γζα ηδκ έθλδ ημο εθηοζηήνα ζε πενίπηςζδ αθάαδξ, ζημ ιπνμζηζκυ ιένμξ οπάνπεζ εζδζηυξ ηνίημξ ή
άγθηζηξν έιμεο.

Βάνδ ζημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ηαζ (45 x 10 = 450 Kgr) ηαζ 
πείνμξ νοιμφθηδζδξ ημο εθηοζηήνα

1.2.4 οζηήιαηα εθέβπμο ηδξ ηίκδζδξ
Ο βεςνβζηυξ εθηοζηήναξ εεςνείηαζ υπδια δζυηζ εηηυξ ημο ηυπμο ενβαζίαξ ηζκείηαζ ηαζ ζημοξ
δνυιμοξ. Γζα ηδκ αζθαθή ηίκδζδ ημο, είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε ζοζηήιαηα πμο εθέβπμοκ ηδκ ηίκδζδ,
αθθά ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηίκδζήξ ημο ζημοξ δνυιμοξ ιε ηα θμζπά μπήιαηα. Σα ζοζηήιαηα αοηά
είκαζ ηδξ πέδεζεο, ηδξ δηεύζπλζεο ηαζ ημο θσηηζκνύ.

1.2.4.1 ύζηεκα πέδεζεο
Σμ ζφζηδια πέδδζδξ πενζθαιαάκεζ δφμ επί ιένμοξ ζοζηήιαηα ηδκ πέδδ πμνείαξ (θνέκμ) ηαζ ηδκ
πέδδ ζηαειεφζεςξ (πεζνυθνεκμ). Ζ ααζζηή θεζημονβία ηδξ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ εκένβεζα
οδναοθζηήξ πίεζδξ, ζημ ιδπακζζιυ πέδδζδξ απμηεθμφιεκμ απυ δίζημοξ ή ζζαβυκεξ (ηαιπμφνα)
ζημκ πίζς άλμκα ή ηαζ ζημκ ιπνμζηζκυ, υηακ έπεζ ηαζ ειπνυξ ηίκδζδ (δζπθά δζαθμνζηά).
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Σα ιδπακζηά ζοζηήιαηα πμο είπακ παθαζυηενα μζ εθηοζηήνεξ εβηαηαθείθεδηακ ηαζ
ακηζηαηαζηάεδηακ απυ ηα οδναοθζηά ζοζηήιαηα πμο είκαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηά ηαζ
πνμζθένμοκ πενζζζυηενεξ ακέζεζξ ζημ πεζνζζηή.
Ζ εκένβεζα ζημ ζφζηδια πέδδζδξ ιεηαθένεηαζ απυ ημκ πμδμιμπθυ (πεκηάθ) ιέζς ημο
οδναοθζημφ ηοηθχιαημξ ή ιδπακζημφ ιμπθμφ ηαζ ιεηαθθζηήξ κηίγαξ. ημ βεςνβζηυ εθηοζηήνα μζ
πμδμιμπθμί είκαζ δφμ, έκαξ βζα ηάεε ηνμπυ ή ηνμπμφξ ανζζηενά ηαζ δελζά, ιε δοκαηυηδηα
ζφγεολδξ. Αοημί ανίζημκηαζ ζηδ εέζδ ημο δελζμφ πμδζμφ ηαζ ειπνυξ βζα εφημθδ εκένβεζα. Όηακ
είκαζ ζοκδεδειέκμζ μζ πμδμιμπθμί δ πέδδζδ είκαζ μιμζυιμνθδ (ανζζηενά ηαζ δελζά), εκχ υηακ
είκαζ αζφκδεημζ, δ πέδδζδ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ ηίκδζδ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ πθεονά πμο δεκ
εκενβεί ημ ζφζηδια.

Σα πεκηάθ ηςκ θνέκςκ είκαζ ακελάνηδηα ανζζηενυ ηαζ δελί
 ηαηά ηδκ ηίκδζδ ζημ δνυιμ πνέπεζ πάκηα κα είκαζ
ζοκδεδειέκα

Καηά ηδκ ηίκδζδ ημο εθηοζηήνα ζημοξ δνυιμοξ είκαζ οπμπνεςηζηυ μζ πμδμιμπθμί κα είκαζ
ζοκδεδειέκμζ ηαζ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ζημ πςνάθζ πνέπεζ κα είκαζ ακελάνηδημζ βζα κα δζεοημθφκεηαζ
δ ζηνμθή αοημφ. Ζ απαζημφιεκδ δφκαιδ χζηε κα ζηαιαηήζεζ μ εθηοζηήναξ ζε απυζηαζδ 20-25
ιέηνα, ηζκμφιεκμξ ζε δνυιμ ιε ζηθδνυ ηαζ ζηεβκυ μδυζηνςια ηαζ ιε ηαπφηδηα 40πθι./χνα
ηοιαίκεηαζ ζηα 40-45 ηζθά.

1.2.4.2 ύζηεκα Γηεύζπλζεο
Σμ ζφζηδια δζεφεοκζδξ ή μδήβδζδξ νοειίγεζ ηδ δζεφεοκζδ ηςκ μδδβδηήνζςκ ηνμπχκ πμο είκαζ
ηαηά ηφνζμ θυβμ ειπνυξ. Ζ θεζημονβία ημο λεηζκά απυ ημ πδδάθζμ (ηζιυκζ) ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδκ
αθθαβή ηδξ δζεφεοκζδξ ηςκ ηνμπχκ ιέζς ιδπακζηχκ ή ζοκδοαζιμφ ιδπακζηχκ ηαζ οδναοθζηχκ
ελμπθζζιχκ (άλμκεξ, αηένιμκα, μδμκηςηυ ηνμπυ, ακηθία, ηφθζκδνμζ η.θπ.). Ζ απαζημφιεκδ δφκαιδ
πενζζηνμθήξ ζημ ιδπακζηυ ζφζηδια ιπμνεί κα ακέθεεζ ζηα 20 ηζθά ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
οδναοθζηήξ οπμαμήεδζδξ ζηα 5 ηζθά.
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1.2.4.3 ύζηεκα θσηηζκνύ
Σμ ζφζηδια θςηζζιμφ πενζθαιαάκεζ θςηζζηζηά ζημζπεία (θχηα) ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ
Δονςπασηή κμιμεεζία ηαζ ημκ Κχδζηα Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ. Σα θςηζζηζηά ζημζπεία είκαζ
ζοκδεδειέκα ζημ δθεηηνζηυ ζφζηδια ημο εθηοζηήνα ηαζ ηδκ πδβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ηδκ
ιπαηανία ηαζ είκαζ ηα αηυθμοεα:
Διπνυξ:
Γφμ θχηα εέζδξ (ιζηνά)
Γφμ θχηα δζαζηαφνςζδξ (ιεζαία)
Γφμ θχηα πμνείαξ (ιεβάθα) ηα μπμία είκαζ πνμαζνεηζηά ηαζ ιπμνεί κα είκαζ ακελάνηδηα ή ζε
έκα ζημζπείμ (θςξ) ιε ηα θχηα δζαζηαφνςζδξ
θχηα μιίπθδξ (πνμαζνεηζηά)
θχηα ηαηεφεοκζδξ (θθαξ, ηίηνζκα) ανζζηενά ηαζ δελζά
Πίζς:
δφμ θχηα εέζδξ (ηυηηζκα), έκα ανζζηενά ηαζ έκα δελζά
δφμ ζημπ (ηυηηζκα), έκα ανζζηενά ηαζ έκα δελζά. Σα θχηα αοηά ιπμνεί κα είκαζ
ηαζ ζε έκα θςηζζηζηυ ζημζπείμ ιε εηείκα ηςκ θχηςκ εέζδξ.

ακελάνηδηα ή

έκα θςξ ηδξ πζκαηίδαξ ηοηθμθμνίαξ
έκα θςξ ή δφμ μπζζεμπμνείαξ (υπζζεεκ) θεοηυ
θχηα ηαηεφεοκζδξ (θθαξ, ηίηνζκα), ανζζηενά ηαζ δελζά

Διπνυξ θςηζζηζηά ζημζπεία ημο εθηοζηήνα

Πίζς θςηζζηζηά ζημζπεία ημο εθηοζηήνα

Σα παναπάκς θςηζζηζηά ζημζπεία οπάνπμοκ ηαζ ζηζξ θμζπέξ ηαηδβμνίεξ βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ.
Ζ φπανλδ επί ηςκ δζαλμκζηχκ εθηοζηήνςκ εαθάιμο, επζαάθεζ ηδκ φπανλδ ειπνυξ ηαζ πίζς
θςηζζηζηχκ ζημζπείςκ (θχηα εέζδξ) πμο οπμδεζηκφμοκ ημ ιέβεεμξ ημο μπήιαημξ (υβημ).
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1.2.4.4 Άιια ζπζηήκαηα
Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηίκδζδξ ημο εθηοζηήνα απαναίηδημ αμήεδια είκαζ μζ οπάνπμκηεξ θαζξέπηεο
εηηυξ ηαζ εκηυξ ημο εαθάιμο. Ο εζςηενζηυξ ηαενέπηδξ ηαθφπηεζ υθμ ημ πεδίμ πίζς απυ ημκ
εθηοζηήνα ηαζ ιένμξ ημο πεδίμο ανζζηενά ηαζ δελζά αοημφ. Οζ ελςηενζημί ηαθφπημοκ ανζζηενά,
δελζά ηαζ πίζς απυ ημκ εθηοζηήνα.
Γζα ηδκ αφλδζδ ηδξ μναηυηδηαξ ειπνυξ, ζηζξ πενζπηχζεζξ ανμπήξ ή πζμκζμφ, ζημκ ακειμεχναηα
(πανιπνίγ) οπάνπεζ οαθμηαεανζζηήναξ πμο ιε ηδκ εθεβπυιεκδ ηίκδζή ημο ηαεανίγεζ ημοξ
οαθμπίκαηεξ. Ακάθμβμξ οαθμηαεανζζηήναξ ιπμνεί κα οπάνπεζ ηαζ ζημ πίζς ιένμξ.

1.2.5 οζηήιαηα πνμζηαζίαξ ημο πεζνζζηή
1.2.5.1 διάκζεζξ Πνμζηαζίαξ
ε πμθθά ζδιεία ημο εθηοζηήνα έπμοκ ημπμεεηδεεί εζδζηέξ ζδιάκζεζξ ιε ηζξ
απαναίηδηεξ μδδβίεξ απμθοβήξ ηζκδφκμο, πνμζηαζίαξ ημο ζοζηήιαημξ απυ ηαηυ πεζνζζιυ,
ζςζηήξ ζοκηήνδζδξ ή πεζνζζιμφ η.θπ., πμο μ ηάεε πεζνζζηήξ πνέπεζ κα ηδνεί, βζα ηδκ απμθοβή
αηοπήιαημξ ή αδζηαζμθυβδηδξ θεμνάξ ημο ζοζηήιαημξ. Οζ ζδιάκζεζξ αοηέξ είκαζ ζοκήεςξ
αοημηυθθδηα ηίηνζκμο πνχιαημξ ιε ημ ζφιαμθμ ημο εαοιαζηζημφ, ηζξ θέλεζξ «ΠΡΟΟΥΖ»
(Caution), «ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ» (Warning) ηαζ «ΚΗΝΓΤΝΟ» (Danger) ηαζ ηδκ απαναίηδηδ
πθδνμθμνία (ηείιεκμ ή ζφιαμθμ). Σίεεκηαζ ζε δζάθμνεξ εέζεζξ επί ημο εθηοζηήνα υπςξ θαίκεηαζ
ζηδκ θςημβναθία πμο αημθμοεεί

Θέζεζξ ηςκ ζδιάκζεςκ «ΠΡΟΟΥΖ», «ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ» ηαζ «ΚΗΝΓΤΝΟ» επί
ημο εθηοζηήνα
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Οζ θέλεζξ αοηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημοξ αηυθμοεμοξ θυβμοξ:
Ζ θέλδ «ΠΡΟΟΥΖ» βζα κα θδθεμφκ οπυρδ μζ οπμδείλεζξ πμο αθμνμφκ εκένβεζεξ αζθαθμφξ
πεζνζζιμφ ηαζ ζοκηήνδζδξ, πνμξ απμθοβή αηοπήιαημξ.
Ζ θέλδ «ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ» βζα κα οπμδείλεζ πζεακυ ηίκδοκμ ημο πεζνζζηή πμο ιπμνεί κα
μδδβήζεζ ζε ζμαανυ ηναοιαηζζιυ υηακ δεκ αημθμοεήζεζ ηζξ οπμδείλεζξ
Ζ θέλδ «ΚΗΝΓΤΝΟ» βζα κα οπμδείλεζ ηδκ απμθοβή ηάεε εκένβεζαξ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε
ζμαανυ ηίκδοκμ.
Δκδεζηηζηά παναεέημκηαζ ηάπμζεξ απυ ηζξ ζδιάκζεζξ πμο εκημπίγμκηαζ ζηζξ εέζεζξ 9, 10, 11 ηδξ
παναπάκς θςημβναθίαξ.

ΚΗΝΓΤΝΟ
Θέζδ : ζημ πάκς ιένμξ ημο πθαζζίμο αζθαθείαξ

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ
Θέζδ : εέζδ πεζνζζηή
-ιε ηαιπίκα : ζημ ανζζηενυ πανάεονμ
-ιε πθαίζζμ αζθαθείαξ : ζημ ανζζηενυ θηενυ

ΠΡΟΟΥΖ
Θέζδ : ζημ ανζζηενυ πανάεονμ

Σα ζήιαηα αοηά πνέπεζ κα δζαηδνμφκηαζ ηαεανά ηαζ αηέναζα ηαζ ζε πενίπηςζδ ηαηαζηνμθήξ κα
επακαημπμεεημφκηαζ, ακαγδηχκηάξ ηα απυ ημκ ακηζπνυζςπμ – έιπμνμ πμο αβμνάζαηε ημ
ιδπάκδια.
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ηα αζαθία μδδβζχκ πνήζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ημο εθηοζηήνα δζαηίεεκηαζ λεπςνζζηά
ηεθάθαζα, ή βίκεηαζ λεπςνζζηή ακαθμνά ηαηά ηδκ πενζβναθή ηάεε ζοζηήιαημξ ή ελμπθζζιμφ, βζα
ηα ιέηνα πνμζηαζίαξ ηαηά ηδ θεζημονβία ή ηδ ζοκηήνδζδ αοημφ αθθά ηαζ βζα άθθεξ ζδιάκζεζξ
ηαζ ιέηνα πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ βζα ηδκ απμθοβή αηοπήιαημξ.

1.2.5.2 Άθθα ζοζηήιαηα αζθάθεζαξ ημο πεζνζζηή
Ο βεςνβζηυξ εθηοζηήναξ εηηυξ ηςκ ελμπθζζιχκ πμο είκαζ απαναίηδημζ βζα ηδ θεζημονβία ημο
ζημκ ηυπμ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ζημοξ δνυιμοξ, μζ πενζζζυηενμζ ηςκ μπμίςκ πνμαθέπμκηαζ
απυ ημοξ ηακυκεξ ηοηθμθμνίαξ, πνέπεζ κα θένεζ ηαζ ελμπθζζιυ πμο πνμζθένεζ αζθάθεζα ζημ
πεζνζζηή.
Οζ ελμπθζζιμί αοημί είκαζ ε δηάηαμε πξνζηαζίαο ζε πενίπηςζδ ακαηνμπήξ, ην θάιπκκα ηνπ
P.T.O ηαζ μ εμνπιηζκόο ελεξγνπνίεζεο-απελεξγνπνίεζεο αοημφ, εηηυξ απυ ημ ηφνζμ ζφζηδια
θεζημονβίαξ ημο, μζ ιαζπσηήξεο (θηεξά), ημ ηάθοιια ηδξ ελάηιζζδξ βζα ηδκ απμθοβή
ηναοιαηζζιμφ η.θπ.

1.2.5.2.1 Ζ δηάηαμε πξνζηαζίαο
Δίκαζ μ εάθαιμξ (ηαιπίκα), ημ πθαίζζμ ή δ αρίδα (ιπάνα) πμο επζαάθθεηαζ απυ ηδκ ημζκμηζηή
κμιμεεζία βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πεζνζζηή ζηδκ πενίπηςζδ ακαηνμπήξ. Ζ δζάηαλδ αοηή
πνμζηαηεφεζ ημ πεζνζζηή αηυια απυ ηζξ άζπδιεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ημκ πζεακυ ηναοιαηζζιυ απυ
ηδκ ηαθθζένβεζα (απυ ηδκ ηυιδ ηςκ δέκδνςκ) ή ηδκ επίδναζδ ηςκ ρεηαζηζηχκ οβνχκ.
Ζ δζάηαλδ πνμζηαζίαξ πνέπεζ κα θένεζ ηδκ εζδζηή ζήιακζδ (έβηνζζδ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ή ημο
δζεεκή ηχδζηα O.E.C.D), πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ κμιμεεζία ηαζ δδθχκεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα
ηδξ βζα ημ ζημπυ πμο πνμμνίγεηαζ.

Θάθαιμξ (Καιπίκα)

Αρίδα ζημ πίζς ιένμξ

Πζκαηζδάηζ δζάηαλδξ πνμζηαζίαξ. Ζ έκδεζλδ e18 / S157 είκαζ δ ζήιακζδ ηαηά Δονςπασηή Έκςζδ βζα ηδκ
ηαηαθθδθυηδηά ηδξ έκακηζ ακαηνμπήξ.
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1.2.5.2.2 Ζ πξνζηαζία από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ P.T.O.
Δπεζδή δ θεζημονβία ημο P.T.O εβηοιμκεί ηζκδφκμοξ ζημ πεζνζζηή, δ Δονςπασηή Έκςζδ επέααθε
ηδκ πνμζηαζία αοημφ ιε εζδζηυ πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια. Δηηυξ αοημφ ζε κέμοξ εθηοζηήνεξ έπεζ
ηαεζενςεεί λεπςνζζηυ ζφζηδια εκενβμπμίδζδξ ηαζ απεκενβμπμίδζδξ ημο P.T.O απυ ηδ εέζδ
εηηυξ ημο ηζιμκζμφ π.π. απυ ημ πίζς ιένμξ ημο εθηοζηήνα.

 Πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια ηαηά ηδ θεζημονβία ημο PTO
 Πνμζηαηεοηζηυ ημο άλμκα ημο PTO

1.2.5.2.3 Οη ιαζπσηήξεο
Ζ ηίκδζδ ημο ηναηηενςημφ εθαζηζημφ ημο εθηοζηήνα, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ιέζα ζημ πςνάθζ
ή ζημοξ αβνμηζημφξ δνυιμοξ, επδνεάγεηαζ απυ ηδκ πνμζηυθθδζδ ηδξ θάζπδξ ηαζ ηδκ εηηίκαλή
ηδξ, εέημκηαξ ζε ηίκδοκμ ημ πεζνζζηή αθθά ηαζ ημοξ θμζπμφξ πμο ηοηθμθμνμφκ ζημ δνυιμ. Ζ
φπανλδ θαζπςηήνςκ (θηενχκ) βζα ηδκ απμθοβή ηδξ εηηίκαλδξ ηδξ θάζπδξ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ
ζημοξ ηέζζενζξ ηνμπμφξ.

Ζ φπανλδ θαζπςηήνςκ επζαάθθεηαζ
α. ηαηά ηδκ ηίκδζδ ζημοξ πςιαηυδνμιμοξ βζα ηδκ απμθοβή εηηίκαλδξ πςιάηςκ ηαζ
α. ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ ζημ πςνάθζ, βζα ηδκ πνμθφθαλδ ημο πεζνζζηή ηαζ ηςκ
θμζπχκ πνμζχπςκ πμο ιπμνεί κα ανίζημκηαζ ημκηά ζημκ εθηοζηήνα
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1.2.5.2.4 Σα ακηζμθζζεδηζηά ζηαθμπάηζα
Γζα ηδκ αζθαθή άκμδμ ηαζ ηάεμδμ ημο πεζνζζηή ζημ πχνμ μδήβδζδξ ημο εθηοζηήνα,
απαζημφκηαζ κα οπάνπμοκ ακηζμθζζεδηζηά ζηαθμπάηζα ηαζ δοκαηυηδηα οπμζηήνζλδξ απυ
εζδζηά ζηδνίβιαηα.

Πμθθά αηοπήιαηα έπμοκ ζοιαεί απυ ηδκ μθζζεδνυηδηα ηςκ
ζηαθμπαηζχκ. Ζ ηαεανζυηδηα αοηχκ απυ ηα πχιαηα ηαεχξ ηαζ δ
ηαεανζυηδηα ηςκ πεθιάηςκ ηςκ οπμδδιάηςκ είκαζ ααζζηέξ
πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ αζθαθή πνήζδ.

1.2.6 Σμ πεζνζζηήνζμ ημο βεςνβζημφ εθηοζηήνα
Ο πεζνζζιυξ ημο βεςνβζημφ εθηοζηήνα (ενβαζία ζημ πςνάθζ ηαζ ηίκδζδ ζημοξ δνυιμοξ)
ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ εζδζηά δζαιμνθςιέκμ πχνμ ενβαζίαξ ημο πεζνζζηή. Ο πχνμξ αοηυξ
πενζθαιαάκεζ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ημ ηάεζζια
ημ ηζιυκζ
ημοξ πμδμιμπθμφξ (πεκηάθ)
ημοξ πεζνμιμπθμφξ
ημοξ δζαηυπηεξ
ηα υνβακα εθέβπμο
ημ ενιάνζμ (κημοθάπζ)
ηδκ ενβαθεζμεήηδ
ημ θανιαηείμ
ηζξ γχκεξ αζθαθείαξ
ηζξ ζδιάκζεζξ (πζκαηίδεξ) ημο εθηοζηήνα
ημ ηάεζζια ζοκμδδβμφ (υηακ πνμαθέπεηαζ)
ηα ζηαθμπάηζα
απυ ημ πχνμ αοηυ μ πεζνζζηήξ ημο εθηοζηήνα έπεζ ημκ
πθήνδ έθεβπμ μδήβδζδξ ζημ δνυιμ αθθά ηαζ ηδξ
θεζημονβίαξ αοημφ ζημ πχνμ ενβαζίαξ
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3

Υεζνζζηήνζμ θεζημονβίαξ εκυξ ζφβπνμκμο εθηοζηήνα
11
Λεαζέδεξ εθέβπμο οδναοθζημφ
12
Λεαζέδεξ αμδεδηζηχκ
πεζνζζηδνίςκ
Δκαθθαβή θχηςκ ηαζ δπδηζηυ υνβακμ (ηθάλμκ)
14
Υεζνυβηαγμ

4
5
6

Λεαζέξ ηαποηήηςκ
Γζαηυπηδξ εηηίκδζδξ
Πεκηάθ θνέκςκ

14
15
16

Λεαζέξ ιπθμηανίζιαημξ PTO
Λεαζέξ επζθμβήξ ηαπφηδηαξ PTO
Λεαζέξ εθέβπμο PTO

7

Πεκηάθ ηαοζίιμο(βηαγζμφ)

17

Υεζνυθνεκμ

8
9
10

Γζαηυπηδξ ιπθμηανίζιαημξ δζαθμνζημφ
Γζαηυπηδξ ιπθμηανίζιαημξ ειπνυξ δζαθμνζημφ
Γζαηυπηδξ λειπθμηανίζιαημξ ζοιπθέηηδ οδναοθζημφ
PTO

18
19
20

Λεαζέξ αμδεδηζηχκ ηαποηήηςκ
οιπθέηηδξ ηαποηήηςκ
Ρεαένζα

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Όνβακα εθέβπμο
Γζαηυπηεξ θχηςκ

Όνβακα εθέβπμο εκυξ ζφβπνμκμο ηζκδηήνα
Φχηα δζαζηαφνςζδξ (ιεζαία)
14
Έκδεζλδ
Λοπκία έκδεζλδξ βνήβμνδξ δζεφεοκζδξ
15
Έκδεζλδ ιδ ζοκδεδειέκςκ πεκηάθ θνέκςκ
Δκενβμπμζδιέκμξ μ ακαζημθέαξ ημο δζαθμνζημφ
16
Λοπκία έκδεζλδξ πίεζδξ θαδζχκ ηζκδηήνα
Λοπκία ηεηνα-ηίκδζδξ
17
Έκδεζλδ θεζημονβίαξ ανβχκ ηαποηήηςκ
Λεζημονβία θθαξ νοιμφθηδζδξ
18
Έκδεζλδ θεζημονβίαξ ημο PTO
Λεζημονβία θθαξ νοιμφθηδζδξ
19
Έκδεζλδ παιδθήξ ζηάειδξ ηαοζίιςκ
Φχηα ιζηνά εέζδξ
20
Γελζυ θθαξ
Φχηα ιεβάθα (εάκ οπάνπμοκ)
21
Έκδεζλδ ζηαεενήξ ηαπφηδηαξ ηζκδηήνα
Κυηηζκδ θοπκία έκδεζλδξ ηάπμζμο πνμαθήιαημξ
22
Ανζζηενυ θθαξ
Έκδεζλδ αθάαδξ ημο ηζκδηήνα
23
Έθεβπμξ ηαοζαενίςκ ηζκδηήνα
Λοπκία έκδεζλδξ αθάαδξ ζε ηάπμζμ ελμπθζζιυ
24
Πνμεένιακζδ
Έκδεζλδ άιεζδξ ηίκδζδξ
25
Έθεβπμξ θεζημονβίαξ δοκαιυ
Υεζνυθνεκμ
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1.2.6.1 Σν θάζηζκα
Σμ ηάεζζια ζοιαάθεζ ζηδκ λεημφναζηδ ηαζ αζθαθέζηενδ μδήβδζδ (πεζνζζιυ) ημο πεζνζζηή. Ζ
πμζμηζηή ηαηάζηαζή αοημφ αθθά ηαζ δ δοκαηυηδηα νφειζζδξ ηδξ εέζδξ ακάθμβα ιε ηα ζδζαίηενα
ζςιαηζηά παναηηδνζζηζηά ημο πεζνζζηή είκαζ ααζζηά παναηηδνζζηζηά βζα ημκ άκεημ ηαζ αζθαθή
πεζνζζιυ ημο ιδπακήιαημξ. Με λεπςνζζηά πεζνζζηήνζα νοειίγεηαζ ημ φρμξ, δ πθάηδ, δ
πενζζηνμθή, ηα οπμαναπζυκζα η.θπ. Γζαηίεεηαζ ζήιενα ιε ακάνηδζδ αένα ηαζ ακαημιζηή πθάηδ
βζα ηδκ απμθοβή ηαηαπμκήζεςκ απυ ημοξ ηναδαζιμφξ ηαζ ηδκ αζφιιεηνδ πίεζδ ηδξ πθάηδξ.
ηδκ πενίπηςζδ πμο μ εθηοζηήναξ θένεζ δζάηαλδ πνμζηαζίαξ, δ φπανλδ γςκχκ αζθαθείαξ ηαζ δ
πνήζδ αοηχκ πνμζθένεζ αηυια πενζζζυηενδ αζθάθεζα ζημ πεζνζζηή δζυηζ δεκ επζηνέπεζ ηδκ
ιεηαηίκδζδξ ημο πεζνζζηή απυ ημ ηάεζζια ζε πενίπηςζδ ακαηνμπήξ ημο εθηοζηήνα. ηδκ
πενίπηςζδ ιδ φπανλδξ δζάηαλδξ πνμζηαζίαξ, δ γχκδ αζθαθείαξ εθυζμκ οπάνπεζ δεκ πνέπεζ κα
πνδζζιμπμζείηαζ.

Σδ γχκδ αζθαθείαξ, ηαθυ είκαζ κα ηδ θμνάηε υηακ μ
εθηοζηήναξ έπεζ δζάηαλδ πνμζηαζίαξ (εάθαιμ, αρίδα,
πθαίζζμ)

 ιμπθυξ νφειζζδξ εέζδξ ειπνυξ- πίζς
 νφειζζδ ακάνηδζδξ

1.2.6.2 Σν ηηκόλη
Ο πεζνζζιυξ ημο ζοζηήιαημξ δζεφεοκζδξ ημο εθηοζηήνα βίκεηαζ ηονίςξ ιε ημ ηζιυκζ, εηηυξ ηςκ
πενζπηχζεςκ πμο μ εθηοζηήναξ είκαζ ενποζηνζμθυνμξ, υπμο δ αθθαβή ηδξ δζεφεοκζδξ βίκεηαζ ιε
πεζνμιμπθμφξ, μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα αηζκδημπμζμφκ ημ ζφζηδια ιεηάδμζδξ ηδξ ηίκδζδξ ζε ηάεε
πθεονά.
Δπί ημο ζχιαημξ ηδξ αάζδξ ημο ηζιμκζμφ ζοκήεςξ ημπμεεηείηαζ ημ πεζνζζηήνζμ (θεαζέξ) ιε ημοξ
δζαηυπηεξ ηςκ θχηςκ, ηςκ θχηςκ αθθαβήξ δζεφεοκζδξ (θθαξ), ηςκ οαθμηαεανζζηήνςκ η.θπ.
Ακάθμβμξ πεζνζζιυξ πνμαθέπεηαζ ηαζ ζε άθθα ιδπακήιαηα πμο ηαηά ηφνζμ θυβμ εεςνμφκηαζ
εηηυξ μδμφ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε πχνμοξ ενβαζίαξ (π.π. ιδπακήιαηα
βεςνβμηηδκμηνμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, εθαζηζπμθυνα ή ενποζηνζμθυνα).
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1.2.6.3 Οη πνδνκνρινί (πεληάι)
ηδ εέζδ ημο ανζζηενμφ πμδζμφ ζημ δάπεδμ ανίζηεηαζ μ ιμπθυξ (πεκηάθ) ημο ζοιπθέηηδ. ηδκ
πενίπηςζδ πμο δ ηίκδζδ είκαζ οδνμζηαηζηή (οδναοθζηυξ ζοιπθέηηδξ) μ πμδμιμπθυξ (πεκηάθ) ημο
ζοιπθέηηδ δεκ οπάνπεζ. Σμ ίδζμ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ζημοξ ενποζηνζμθυνμοξ, υπμο δ ηίκδζδ
βίκεηαζ οδνμζηαηζηά ηαζ εθέβπεηαζ ιε πεζνμιμπθυ.
ηδ εέζδ ημο δελζμφ πμδζμφ ανίζημκηαζ μ ιμπθυξ (πεκηάθ) ημο ηαοζίιμο (βηάγζ) ηαζ μζ δφμ
πμδμιμπθμί (πεκηάθ) ηςκ θνέκςκ (ανζζηενάξ ηαζ δελζάξ πθεονάξ) ιε οπμπνεςηζηή πνυαθερδ
ζφκδεζδξ, υπςξ ακαθένεδηε ζηδκ πανάβναθμ «ζφζηδια πέδδζδξ».

Πεκηάθ ζοιπθέηηδ, θνέκςκ, βηαγζμφ
(απυ ανζζηενά πνμξ ηα δελζά)

ηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ ενποζηνζμθυνςκ δεκ οπάνπμοκ μζ πμδμιμπθμί αοημί, αθμφ δ ηίκδζδ
εθέβπεηαζ απυ ημοξ πεζνμιμπθμφξ.

1.2.6.4 Οη ρεηξνκνρινί
Ο πεζνμιμπθυξ αθθαβήξ ηαποηήηςκ (θεαζέξ ηαποηήηςκ), μ μπμίμξ ιπμνεί κα θένεζ ηαζ εζδζηή
έκδεζλδ ηδξ εέζδξ ηάεε ηαπφηδηαξ. Ο πεζνμιμπθυξ αοηυξ ζοκδοάγεηαζ ηαζ ιε άθθμ πεζνμιμπθυ ημ
θεβυιεκμ «ανβυ» πμο οπμ-πμθθαπθαζζάγεζ ηζξ ηαπφηδηεξ (ζπέζεζξ ιεηάδμζδξ) ή ηαζ δεφηενμ βζα
πεναζηένς ιείςζδ. Δηηυξ ηςκ πεζνμιμπθχκ αοηχκ ζημοξ εθηοζηήνεξ ιε ιπνμζηζκή ηίκδζδ
οπάνπεζ ηαζ λεπςνζζηυξ βζα ηδκ ειπθμηή ημο ιπνμζηζκμφ δζαθμνζημφ. Ζ κέα ηεπκμθμβία έπεζ
δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα ιε έκα πεζνμιμπθυ, ηδ θεβυιεκδ «νεαένζα», κα ιπμνεί κα ηζκδεεί μ
εθηοζηήνα ειπνυξ ή πίζς ακελάνηδηα απυ ημ πεζνζζιυ ηςκ πεζνμιμπθχκ ηαποηήηςκ.
ημοξ ενποζηνζμθυνμοξ εθηοζηήνεξ, ζοκήεςξ οπάνπμοκ δφμ πεζνμιμπθμί (θεαζέδεξ), μ έκαξ βζα
ηδκ ηίκδζδ ηαζ μ άθθμξ βζα ηδκ αθθαβή δζεφεοκζδξ ανζζηενά ηαζ δελζά.
ημοξ πεζνμιμπθμφξ πενζθαιαάκεηαζ αηυιδ μ ιμπθυξ πεζνζζιμφ ημο P.T.O ηαζ μ ιμπθυξ
πεζνζζιμφ ηςκ οδναοθζηχκ (ακάνηδζδ 3 ζδιείςκ). Αηυιδ οπάνπμοκ μζ πεζνμιμπθμί, υπςξ ημο
πεζνυθνεκμο, ειπθμηήξ ηαζ απειπθμηήξ ηςκ ενβαθείςκ ζηδκ ακάνηδζδ ηνζχκ ζδιείςκ, μ ιμπθυξ
εθέβπμο ημο ηαοζίιμο (ζηνμθχκ) ημ θεβυιεκμ πεζνυβηαγμ) η.θπ. Σμ πεζνυβηαγμ δζεοημθφκεζ ηδκ
εηηίκδζδ ημο ηζκδηήνα ηαζ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα δζαηήνδζδξ ηςκ ζηνμθχκ ημο ζηαεενχκ βζα ηδ
θεζημονβία δζαθυνςκ ενβαθείςκ.
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1.2.6.5 Οη δηαθόπηεο
Οζ δζαηυπηεξ είκαζ ααζζηά δθεηηνζημί, αθθαβήξ επαθχκ ή ζε ιμνθή ημιαίμο (ιπμοηυκ) ηαζ
πμθθέξ θμνέξ ιε εκδείλεζξ ON-OFF ή άκαιια έβπνςιδξ θάιπαξ (ηυηηζκδξ ή πνάζζκδξ ή ηίηνζκδξ
η.θπ.). Οζ δζαηυπηεξ ιπμνεί κα είκαζ ηςκ θχηςκ, ηδξ εηηίκδζδξ ή δζαημπήξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
φπανλδξ εαθάιμο (ηαιπίκαξ) δζάθμνμζ δζαηυπηεξ θεζημονβίαξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηθζιαηζζιμφ,
ελαενζζιμφ, οαθμηαεανζζηήνςκ η.θπ.

1.2.6.6 Σα όξγαλα ειέγρνπ
ημ ηαιπθυ ημο πχνμο ημο πεζνζζηδνίμο εηηυξ ηςκ ελμπθζζιχκ πμο απαζημφκ πεζνζζιυ βζα ηδ
θεζημονβία ημοξ, οπάνπμοκ ηαζ ηα εκδεζηηζηά υνβακα εθέβπμο ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα ηαζ
ηαη’ επέηηαζδ ημο εθηοζηήνα. Σα υνβακα αοηά ιπμνεί κα είκαζ:
Σμ ηαρύκεηξν (ιεηνάεζ ηδκ ηαπφηδηα ηίκδζδξ) ιε εκζςιαηςιέκμ ζοκήεςξ ςνμιεηνδηή
θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα.
Σμ ζηξνθόκεηξν, πμο δείπκεζ ηζξ ζηνμθέξ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα.
Γζάθμνμζ δείηηεξ υπςξ, δείηηδξ ηαοζίιμο, παναβςβήξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, δείηηδξ
εενιυηδηαξ ημο κενμφ ημο ροβείμο, δείηηδξ επζθμβήξ (θεζημονβίαξ) ηςκ ζηνμθχκ ημο Ρ.Σ.Ο.,
δείηηδξ (μευκδ) επζθμβήξ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ηαπφηδηαξ (βνήβμνμ, ανβυ), δείηηδξ (μευκδ) θεζημονβίαξ
ή ιδ ηδξ εέζεςξ ακάνηδζδξ ηνζχκ ζδιείςκ.

1.2.6.8 Δξγαιεηνζήθε –θαξκαθείν – ππξνζβεζηήξαο
ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ ηάεε βεςνβζημφ ιδπακήιαημξ πενζθαιαάκεηαζ δ ενβαθεζμεήηδ, ημ
θανιαηείμ ηαζ μ πονμζαεζηήναξ. Ζ ενβαθεζμεήηδ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά βενιακζηχκ
ηθεζδζχκ, ιζα ζεζνά ηθεζδζχκ ηφπμο Allen, ζηαονυ, ηαηζααίδζα (ίζζα, ζηαονμηαηζάαζδα, πέκζα,
ζθονί, βναζαδυνμ, θζθηνμδέηδ (ηθεζδί θαδζμφ) η.θπ.
Σμ θανιαηείμ είκαζ απαναίηδημ κα πενζέπεζ ααιαάηζ, βάγεξ, ηναοιαπθάζη, μζκυπκεοια, ζχδζμ,
μλογεκέ, ακηζαθθενβζηά η.θπ.
Ο πονμζαεζηήναξ πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 5 ηζθχκ ηαζ πάκηα ζε εημζιυηδηα, δδθαδή κα ιδκ
έπεζ θήλεζ.

Δνβαθεζμεήηδ

Φανιαηείμ - πονμζαεζηήναξ
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1.3 Δζδζηά εέιαηα
1.3.1 Δθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα ηνπ ειθπζηήξα
ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, υηακ εέθεηε κα πνδζζιμπμζήζεηε ημ ιδπάκδια ηαζ ζηδκ πνμηεζιέκδ
πενίπηςζδ ημ δζαλμκζηυ εθηοζηήνα, δ πνχηδ εκένβεζά ζαξ είκαζ κα εέζεηε ζε θεζημονβία ημκ
ηζκδηήνα ημο. Αοηυ πνμτπμεέηεζ κα ηάκεηε ηάπμζεξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ αζθάθεζά ζαξ
αθθά ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο ιδπακήιαημξ. Οζ εκένβεζεξ αοηέξ ζοκμρίγμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ:
α) ηάεεζηε ζηδ εέζδ ημο μδδβμφ
α) αεααζςεείηε υηζ ημ πεζνυθνεκμ είκαζ ζε πθήνδ θεζημονβία (ηαθά ηνααδβιέκμ)
β) αεααζςεείηε υηζ μζ θεαζέδεξ ηαποηήηςκ είκαζ ζηδ κεηνά εέζδ
δ) αεααζςεείηε υηζ μ δζαηυπηδξ (ή μ θεαζέξ) ημο δοκαιμδυηδ (PTO) είκαζ ζε εέζδ ιδ θεζημονβίαξ
(ιυκμ βζα ηα ιδπακήιαηα πμο έπμοκ)
ε) ιεηαηζκείζηε ζηδ κεηνά εέζδ υθμοξ ημοξ θεαζέδεξ ή ημοξ δζαηυπηεξ θεζημονβίαξ ηςκ
οδναοθζηχκ ελμπθζζιχκ ηςκ θενυιεκςκ ενβαθείςκ

Κεκηνζηυξ δζαηυπηδξ εηηίκδζδξ ηαζ θεζημονβίαξ:
2.
3.
4.
5.
6.

μοδέηενδ εέζδ
εέζδ ζαδζημφ δζαηυπηδ
άκαιια θοπκζχκ ελμπθζζιμφ
πνμεενιακζηήναξ ηαζ άκαιια θοπκζχκ
πνμεενιακζηήναξ ηαζ εκενβμπμίδζδ ιίγαξ

 έκδεζλδ πνμεένιακζδξ ημο ηζκδηήνα

Σα επυιεκα αήιαηα βζα ηδκ εηηίκδζδ ημο ηζκδηήνα δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία ημο
ιδπακήιαημξ, ημκ ηφπμ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία πμο θένεζ ημ ιδπάκδια.
Γεκζηά ζε υθμοξ ημοξ ηζκδηήνεξ πεηνεθαίμο (diesel) οπάνπεζ δ ακάβηδ πνμεένιακζδξ πμο βίκεηαζ
ιε ηδκ εζδζηή δθεηηνζηή ακηίζηαζδ εκηυξ ημο εαθάιμο ηςκ ηοθίκδνςκ, ζηδ ζοκέπεζα ιε ημκ ίδζμ
δζαηυπηδ, εκενβμπμζείηαζ δ θεζημονβία ημο εηηζκδηή (ιίγαξ) βζα ημ λεηίκδια ηδξ ηφνζαξ ιμκάδαξ
ζζπφμξ ηαζ ηδκ επίηεολδ ηδξ ακάθθελδξ (παναβςβή ζζπφμξ). Ζ θεζημονβία ημο πνμεενιαζηή είκαζ
αοηυιαηδ ηαζ δζανηεί θίβα δεοηενυθεπηα.
Ακάθμβα ιζηνήξ δζάνηεζαξ πνέπεζ κα είκαζ δ θεζημονβία ηδξ ιίγαξ (ιέπνζ 30 δεοηενυθεπηα), μπυηε
πνέπεζ κα έπεζ λεηζκήζεζ δ ακελάνηδηδ θεζημονβία ημο ηζκδηήνα ηαζ δ απεθεοεένςζδ ημο
δζαηυπηδ ηδξ ιίγαξ. Γζα ηδκ εηηίκδζδ ημ πεζνυβηαγμ πνέπεζ κα είκαζ ζηδ ιέζδ ηδξ δζαδνμιήξ. Ο
δζαηυπηδξ εηηίκδζδξ έπεζ δζάθμνεξ εέζεζξ ηάεε ιζα βζα δζαθμνεηζηή θεζημονβία. Ζ ηεθεοηαία
εέζδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ εηηίκδζδ (θεζημονβία ηδξ ιίγαξ) δ μπμία θεζημονβεί ιυκμ ιε ηδκ
επεκένβεζα ημο πενζμφ (ζηνίρζιμ). Ζ εθεοεένςζδ ημο δζαηυπηδ ζηδ εέζδ αοηή ζηαιαηά ηαζ ηδ
θεζημονβία ηδξ ιίγαξ. Μεηά ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα εα πνέπεζ κα γεζηαεεί βζα θίβμ
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μ ηζκδηήναξ (γέζηαια θαδζχκ) πνζκ κα λεηζκήζεηε, ζδζαίηενα υηακ είκαζ ηνφμξ μ ηαζνυξ ηαζ ζε
παιδθέξ ζηνμθέξ (ζηζξ 1000 πενίπμο).
ε πενίπηςζδ ιδ εηηίκδζδξ ιε ηδκ πνχηδ πνμζπάεεζα, επζπεζνείηε δεφηενδ. Ζ αδοκαιία
εηηίκδζδξ επζαάθεζ ημκ έθεβπμ π.π. ημο ζοζζςνεοηή (ιπαηανία), ημο ηαοζίιμο η.θπ. Δάκ δ
ιπαηανία δεκ είκαζ ζηακή (έπεζ ιεζςιέκδ ζζπφ) πνδζζιμπμζείηε αμδεδηζηή (ίδζαξ ηάζδξ π.π. 12 V),
ζοκδέμκηάξ ηδκ ζημοξ αηνμδέηηεξ ηδξ ιίγαξ υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ θςημβναθία ή ημοξ ακηίζημζπμοξ
πυθμοξ ηδξ ηφνζαξ ιπαηανίαξ. Μεηά ημ λεηίκδια αθαζνείηε ημ ηαθχδζμ ηδξ βείςζδξ ηαζ ιεηά ημο
άθθμο πυθμο.

Δηηίκδζδ ιε αμδεδηζηή ιπαηανία

1.3.2 βήζηκν ηνπ θηλεηήξα ηνπ αγξνηηθνύ κεραλήκαηνο
Μεηά ηδκ ενβαζία αθθά ηαζ ηάεε άθθδ ζηζβιή πμο εεθήζεηε κα ζαήζεηε ημκ ηζκδηήνα πνέπεζ κα
αημθμοεήζεηε ηζξ παναηάης εκένβεζεξ:
α) είζηε ηαεζζιέκμζ ζημ ηάεζζια
α) ηνααήληε ημ πεζνυθνεκμ
β) ηθείζηε ημ πεζνυβηαγμ
δ) αεααζςεείηε υηζ μζ θεαζέδεξ ηαποηήηςκ είκαζ ζηδ κεηνή εέζδ
ε) απεκενβμπμζείζηε ημ δοκαιμδυηδ (P.T.O.)
ζη) ημπμεεηείζηε ημοξ θεαζέδεξ ηςκ ααθαίδςκ ηςκ οδναοθζηχκ, ηςκ ελμπθζζιχκ, ηςκ θενυιεκςκ
ενβαθείςκ, ζηδ κεηνή εέζδ.
γ) ηαηεαάζηε ηα θενυιεκα ενβαθεία ζημ έδαθμξ
δ) βονίζηε ημ δζαηυπηδ ηδξ εηηίκδζδξ ζηδ εέζδ «απεκενβμπμίδζδ»
ε) υηακ μ ηζκδηήναξ έπεζ οπενηνμθμδυηδ (turbo) πενζιέκεηε 3-4 θεπηά ιέπνζ κα ιεζςεεί δ
εενιμηναζία
Σμ ζαήζζιμ ημο ηζκδηήνα πςνίξ ηδ αμφθδζδ ημο πεζνζζηή είκαζ ακδζοπδηζηυ ηαζ πνέπεζ κα
εθεβπεεί.
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1.3.3 Ρπκνύιθεζε ηνπ ειθπζηήξα
Γεκζηά δ νοιμφθηδζδ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ ζημ δνυιμ δεκ επζηνέπεηαζ δζυηζ εκέπεζ
ηζκδφκμοξ βζα πνυηθδζδ αηοπήιαημξ. Ροιμφθηδζδ ιπμνεί κα βίκεζ ιυκμκ υηακ οπάνπεζ απυθοηδ
ακάβηδ ηαζ βζα ιζηνέξ απμζηάζεζξ.
Γζα ηδ νοιμφθηδζδ πνέπεζ ημ νοιμοθηυ (ζοκήεςξ δζαλμκζηυξ εθηοζηήναξ) κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα
έθλδξ (δδθαδή ηδκ απαζημφιεκδ δφκαιδ έθλδξ) ηαζ εζδζηυ ελμπθζζιυ βζα ηδκ πνυζδεζδ. ηδκ
πενίπηςζδ πνήζδξ βεςνβζημφ εθηοζηήνα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί μ ηνίημξ έθλδξ, δ ιπάνα
έθλδξ ή ζηδκ ακάβηδ δ ακάνηδζδ ηνζχκ ζδιείςκ. Σμ ιέζμ πνυζδεζδξ ιπμνεί κα είκαζ εζδζηή
ιπάνα ή αθοζίδα ηαζ θζβυηενμ ζονιαηυζπμζκμ ή ζηέημ ζπμζκί.
Γζα ηδ νοιμφθηδζδ ημο ίδζμο ημο ιδπακήιαημξ πνδζζιμπμζείηαζ δ εζδζηή ημηζαδμφνα ή πείνμξ
πμο ανίζηεηαζ ζοκήεςξ ειπνυξ.

Γζα ηδ νοιμφθηδζδ ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ είκαζ ακαβηαία δ
ιεηαθμνά επί ημο άθθμο μπήιαημξ

Θα πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ ηαηά ηδ νοιμφθηδζδ εκυξ αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ ηα ζοζηήιαηα
ιεηάδμζδξ ηδξ ηίκδζδξ ηαεχξ ηαζ ηα δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα εθέβπμο ηδξ θεζημονβίαξ ημο πνέπεζ
κα είκαζ εηηυξ θεζημονβίαξ. Αηυιδ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ νοιμφθηδζδξ μ πεζνζζηήξ ημο
νοιμοθημφιεκμο πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζηδ εέζδ ημο βζα ηδκ οπμαμήεδζδ ηδξ ηίκδζδξ. Ζ ηαπφηδηα
ηίκδζδξ ηαηά ηδ νοιμφθηδζδ επζαάθθεηαζ κα είκαζ ιζηνή (<10 πζθζυιεηνα/ χνα).
Γε νοιμοθημφιε πμηέ ημ ιδπάκδια βζα κα πάνεζ ιπνμζηά μ ηζκδηήναξ αθθά πνδζζιμπμζμφιε
αμδεδηζηή ιπαηανία.

1.3.4 ύλδεζε ησλ παξειθνκέλσλ ζηνλ ειθπζηήξα
Σα ζδιεία ζφκδεζδξ ηςκ πανεθημιέκςκ ζημκ εθηοζηήνα είκαζ ζηδκ ακάνηδζδ ηνζχκ ζδιείςκ,
ζημ δοκαιμδμηζηυ άλμκα (PTO) ηαζ ζημ ζδιείμ έθλδξ ζονυιεκμο. Καζ ζηζξ ηνεζξ πενζπηχζεζξ δ
ενβαζία ηδξ ζφκδεζδξ ή απμζφκδεζδξ αημθμοεεί ηδκ αηζκδζία ή ηαθφηενα ηδ ιδ θεζημονβία ημο
ηζκδηήνα, χζηε κα είκαζ αζθαθήξ δ πανμοζία ιαξ ζημ πχνμ ζφκδεζδξ.

ΠΡΟΟΥΖ
(Α) Απμζοκδέζαηε πάκηα ημ PTO ηαζ
ζαήζηε ημκ ηζκδηήνα πνζκ ζοκδέζεηε ή
απμζοκδέζεηε ημκ άλμκα ή ενβαθεία
ζημ PTO
(Β) Γζαηδνείηε πάκηα ημ πνμζηαηεοηζηυ
ηάθοιια έζης ηζ υηακ μ άλμκαξ ημο
PTO θεζημονβεί
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(Α) οκδεηήνζμξ (ηανδακζηυξ) άλμκαξ
(Β) Κάθοιια πνμζηαζίαξ

φκδεζδ ζημ πμθφζθδκμ ημο PTO

φκδεζδ ηςκ οδναοθζηχκ ημο πανεθηυιεκμο

φκδεζδ ενβαθείςκ πμο πνεζάγμκηαζ δφμ ααθαίδεξ (δζπθήξ) εκένβεζαξ

ε ιενζημφξ εθηοζηήνεξ, ελςηενζηά, ζημ πχνμ πμο ανίζηεηαζ ημ PTO, οπάνπμοκ δζαηυπηεξ (επί
ηςκ πίζς πνμθοθαηηήνςκ / θηενχκ) πμο εθέβπμοκ ηδκ ηίκδζδ ηαζ αμδεμφκ ζηδ ζφκδεζδ ημο
πανεθημιέκμο.
ηδκ πενίπηςζδ πμο εα είκαζ ζε θεζημονβία μ ηζκδηήναξ ηαζ εέθεηε κα ηαηεαείηε απυ ημκ
εθηοζηήνα βζα κα επζζηεθεείηε ημ πχνμ θεζημονβίαξ ημο PTO, αεααζςεείηε υηζ υθα ηα πεζνζζηήνζα
ηδξ ηίκδζδξ ημο εθηοζηήνα είκαζ ζηδ κεηνά εέζδ, υηζ έπεζ απμζοιπθεπεεί ημ PTO, έπεηε ηνααήλεζ
ημ πεζνυθνεκμ ηαζ μ ηζκδηήναξ δμοθεφεζ ζημ νεθακηί (πεζνυβηαγμ ζηδ παιδθή εέζδ).
Δλοπαημφεηαζ υηζ υηακ ηάκεηε ενβαζίεξ ζφκδεζδξ ή απμζφκδεζδξ πανεθημιέκςκ δεκ πνέπεζ κα
επζηνέπεηαζ κα πανεονίζημκηαζ άημια πμο δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ημ ένβμ αοηυ.
Γζα ηδ ζφκδεζδ πανεθημιέκςκ ζηδκ ακάνηδζδ ηνζχκ ζδιείςκ πνμτπμηίεεηαζ κα πθδζζάζμοιε ηα
ζδιεία ζφκδεζδξ ζηα ζδιεία ζφκδεζδξ ηςκ πανεθημιέκςκ. Πνχηα ζοκδέμοιε ηα ηάης ιπνάηζα
ιε ηδκ απαζημφιεκδ ζηενέςζδ ηαηαηυνοθα ηαζ μνζγυκηζα ιε ημοξ ηαηαηυνοθμοξ ημπθίεξ
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(ηζνάκηεξ) ηαζ ηζξ μνζγυκηζεξ ηυκηεξ ηαζ ιεηά ζοκδέμοιε ημ πάκς ιπνάηζμ πμο ζηενεχκεζ ημ
πανεθηυιεκμ ςξ πνμξ ηδκ ηαηαηυνοθμ εθεοεενία.
Σα νοιμοθημφιεκα (νοιμφθηεξ ηαζ ιδπακήιαηα) ζοκδέμκηαζ ιέζς ημο ηνίημο ημοξ ζημκ
ημηζαδυνμ ιε πείνμ ή άβηζζηνμ ή ζηδ δμηυ έθλδξ ιε πείνμ.

φκδεζδ ζηδ δμηυ έθλδξ

Ζ εέζδ ημο ημηζαδυνμο ή ημο άβηζζηνμο ιπμνεί κα ιεηαηζκείηε ηαηαηυνοθα ηαζ δ εέζδ ηδξ
δμημφ μνζγυκηζα.
Σα ηαηαηυνοθα θμνηία πμο ιπμνμφκ κα δεπεμφκ ελανηχκηαζ απυ ημκ εθηοζηήνα, ηδ εέζδ αοηχκ
επί ημο εθηοζηήνα αθθά ηαζ ημκ ηφπμ ημο ελανηήιαημξ (ακημπή). οκήεςξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ
500 ηαζ 2500 ηζθχκ.
Με ηδ ζφκδεζδ ημο νοιμοθημφιεκμο ζημκ εθηοζηήνα ζημ ζδιείμ έθλδξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ηαζ δ
ζφκδεζδ ηςκ θνέκςκ ζημκ εζδζηυ ζφκδεζιμ (πανμπή οδναοθζηχκ ηαζ αένα). οκήεςξ είκαζ
δζαεέζζιδ πανμπή οδναοθζηχκ πμο εκενβμπμζεί ηα θνέκα ημο νοιμοθημφιεκμο ζοβπνυκςξ ιε ηα
θνέκα ημο εθηοζηήνα.
Καθυ είκαζ αηυια ηαζ υηακ μ ηζκδηήναξ ημο εθηοζηήνα είκαζ ζαδζιέκμξ, ηα θνέκα ημο
νοιμοθημφιεκμο κα είκαζ εκενβμπμζδιέκα υπςξ επίζδξ ηαζ υηακ είκαζ ηνααδβιέκμ ημ πεζνυθνεκμ.
Γζα κα εθεοεενςεμφκ ηα θνέκα ημο νοιμοθημφιεκμο αάγεηε ειπνυξ ημκ ηζκδηήνα, παηάηε ηα
πεκηάθ ηςκ θνέκςκ ηαζ εθεοεενχκεηε ημ πεζνυθνεκμ.
Γζα ηδ θεζημονβία ηςκ αενυθνεκςκ απαζηείηαζ δ φπανλδ αενμζοιπζεζηή, δμπείμο (ηαγακάηζ),
ιακυιεηνμο, ααθαίδςκ ηαζ ζοκδέζιςκ βζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ βναιιχκ. ηδκ πενίπηςζδ
απμζφκδεζδξ ημο νοιμοθημφιεκμο δ πίεζδ ημο αένα ιδδεκίγεηαζ ηαζ αοηυιαηα εκενβμπμζμφκηαζ
ηα θνέκα ημο.

 φκδεζδ οδναοθζηχκ θνέκςκ ηδξ νοιμφθηαξ

φκδεζδ (θζξ) θχηςκ νοιμοθημφιεκςκ
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Δηηυξ απυ ηδ ζφκδεζδ ηςκ θνέκςκ ημο νοιμοθημφιεκμο πνέπεζ κα ζοκδεεεί ηαζ ημ ζφζηδια
θςηζζιμφ ζε εζδζηυ ζφκδεζιμ (θζξ) ιε πανμπέξ βζα υθα ηα θςηζζηζηά ζημζπεία. Μενζηά
πανεθηυιεκα θένμοκ ελμπθζζιμφξ πμο απαζημφκ οδναοθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ βζα ηδ θεζημονβία
ημοξ (ηοθίκδνμοξ, ηζκδηήνεξ η.θπ). Γζα ηδ θεζημονβία αοηχκ οπάνπμοκ ζημ πίζς ιένμξ ημο
εθηοζηήνα εζδζηέξ ααθαίδεξ πμο πανέπμοκ ηδκ απαναίηδηδ πμζυηδηα ηαζ πίεζδ θαδζμφ βζα ηδ
θεζημονβία ηςκ ελμπθζζιχκ. Ζ θεζημονβία αοηχκ νοειίγεηαζ απυ ηδ εέζδ ημο πεζνζζηδνίμο ημο
εθηοζηήνα ιε λεπςνζζημφξ θεαζέδεξ.

1.3.5 Ρύζκηζε πιάηνπο ειθπζηήξα
Ο βεςνβζηυξ εθηοζηήναξ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί βζα κα ιπμνεί κα ηαθφπηεζ ηζξ ηαθθζενβδηζηέξ
ακάβηεξ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενςκ ηαθθζενβεζχκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα
αολμιεζχκεζ ημ πθάημξ ιε αθθαβή ημο πθάημοξ ηςκ αηναλμκίςκ ή ημο ίπκμοξ ηςκ ηνμπχκ. Ο
ιπνμζηζκυξ άλμκαξ υηακ μ εθηοζηήναξ δε θένεζ ιπνμζηζκή ηίκδζδ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αθθάγεζ
ημ ιήημξ ημο. (ηδθεζημπζηυξ άλμκαξ). ηδκ πενίπηςζδ αοηή εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ δ
πανάθθδθδ ηίκδζδ ηςκ ηνμπχκ ή δ εθαθνά απυηθζζδ ιεηαλφ ημοξ.

Ρφειζζδ πθάημοξ ηςκ ιπνμζηζκχκ ηνμπχκ ζε εθηοζηήνεξ ιε δφμ ηζκδηήνζμοξ ηνμπμφξ (ιυκά δζαθμνζηά)

Με ηδκ αθθαβή ηδξ εέζδξ δεζίιαημξ ηςκ ηνμπχκ επί ημο δίζημο (ιέζα - έλς) επζηοβπάκμκηαζ
δζάθμνεξ αολήζεζξ ζηα πθάηδ ημο ίπκμοξ ηςκ ηνμπχκ πμο ηοιαίκμκηαζ ιέπνζ ηαζ 1000 mm βζα
ημοξ ζοκήεεζξ εθηοζηήνεξ.

Ρφειζζδ πθάημοξ πίζς ηνμπχκ αθθά ηαζ ιπνμζηζκχκ ζημοξ εθηοζηήνεξ ιε ηέζζενζξ ηζκδηήνζμοξ ηνμπμφξ
(δζπθά δζαθμνζηά) ιε αθθαβή εέζδξ ηδξ γάκηαξ.
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Σμ πθάημξ ημο εθηοζηήνα επδνεάγεηαζ ηαζ απυ ηα εθαζηζηά πμο θένεζ, δδθαδή ημ πθάημξ ηδξ
ημιήξ ημοξ ζε πζθζμζηά πμο εηθνάγεηαζ ιε ημ πνχημ κμφιενμ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο π.π. 250,
425, 600 η.θ.π.
Θα πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ αολάκμκηαξ ημ πθάημξ δεκ πνέπεζ κα λεπενάζεηε ημ υνζμ ηςκ 2.55 m
πμο είκαζ ημ ιέβζζημ επζηνεπυιεκμ πθάημξ.

1.3.6 Πξόζζεηα βάξε ειθπζηήξσλ
Γζα ηδκ αφλδζδ ηδξ εθηηζηήξ ζζπφμξ ηςκ εθηοζηήνςκ (ιείςζδ ηδξ μθίζεδζδξ) ημπμεεημφκηαζ
πνυζεεηα αάνδ επί ημο εθηοζηήνα. Σα αάνδ αοηά είκαζ ζοκήεςξ ιεηαθθζηέξ πθάηεξ πμο
ζηενεχκμκηαζ επί ηςκ ηνμπχκ (ηονίςξ πίζς) αθθά ηαζ ζημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ημο εθηοζηήνα ζε
εζδζηή αάζδ. Δηηυξ ηςκ αανχκ αοηχκ βζα κα αολδεεί αηυιδ πενζζζυηενμ δ έθλδ ιπμνεί κα
πνμζηεεεί ζημοξ ηνμπμφξ οβνυ (δζάθοια πθςνζμφπμο αζαεζηίμο) ζε πμζυηδηα πμο ιπμνεί κα
λεπενάζεζ ηαζ ηα 700 ηζθά.

Ακηίαανα ζημ ιπνμζηζκυ ιένμξ (45Υ10=450 kg
 Πείνμξ νοιμφθηδζδξ ημο εθηοζηήνα

Βάνδ ζημοξ ιπνμζηζκμφξ ηνμπμφξ (εζςηενζηά)

Βάνδ ζημοξ πίζς ηνμπμφξ (ελςηενζηά)

Γέιζζια ημο ηνμπμφ ιε ημ δζάθοια πθςνζμφπμο
αζαεζηίμο

Δκδεζηηζηυ ζπέδζμ ηδξ πνμζεήηδξ
κενμφ ζημοξ πίζς ηνμπμφξ
1. Έδνα ααθαίδαξ
2. φκδεζιμξ βζα ηδ ζςθήκςζδ
3. Ραηηυν εζδζηυ βζα ηδκ εζζαβςβή ημο
κενμφ
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1.3.7 Σαρύηεηεο
«Ρεαένζα» (reverse)
Γζα ιεβαθφηενδ άκεζδ ημο πεζνζζηή απυ ηδ ζοκεπή αθθαβή ηςκ ηαποηήηςκ ιε ηαοηυπνμκδ
απμιυκςζδ ημο ζοιπθέηηδ δ κέα ηεπκμθμβία έπεζ δχζεζ δοκαηυηδηα κα ιπμνεί κα ηζκδεεί μ
εθηοζηήναξ ειπνυξ ή πίζς πςνίξ ημ πάηδια ημο ζοιπθέηηδ, πάνδ ζηδκ φπανλδ εζδζημφ ιμπθμφ
ηδξ θεβυιεκδξ νεαένζαξ.

Ρεαένζα
Α: ηίκδζδ ειπνυξ
Ν: κεηνά εέζδ
Β: ηίκδζδ πίζς

2. Γαζηθνί ειθπζηήξεο
Οζ δαζζημί εθηοζηήνεξ έπμοκ ημκ ίδζμ ααζζηυ ζπεδζαζιυ ςξ μπήιαηα ιε ημοξ βεςνβζημφξ
εθηοζηήνεξ, δζαθένμοκ υιςξ ςξ πνμξ ηδ θεζημονβία ημοξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ημκ ελμπθζζιυ ημοξ.
Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ εκηυξ ηςκ δαζχκ, ιε ηφνζμ ένβμ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ
λοθείαξ, ηδκ χεδζδ ηαζ έθλδ ηαζ δεοηενεουκηςξ ηδ θυνηςζδ.

Γαζζηυξ Δθηοζηήναξ

Χξ ελμπθζζιυ θένμοκ ειπνυζεζμ ιαπαίνζ χεδζδξ ηςκ ημνιχκ, μπίζεζμ ενβάηδ ιε εζδζηυ
ελμπθζζιυ ζοβηνάηδζδξ ηςκ ημνιχκ (εζδζηή πθάηα, άβηζζηνα, η.θπ.). Γζα ηδκ πνμζηαζία ημο
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πεζνζζηή θένμοκ εάθαιμ ακεεηηζηυ ζηδκ πηχζδ ηςκ ημνιχκ ηαζ ηςκ ηθάδςκ ιε λεπςνζζηή
πνμζηαζία ηςκ οαθμπζκάηςκ απυ ακεεηηζηυ ιεηαθθζηυ πθέβια.
Δπζπνυζεεηα θένμοκ οπμπνεςηζηά ελάηιζζδ ιε ζπζκεδνμζοθθέηηδ, βζα ηδκ απμθοβή ζπζκεήνςκ
ηαζ ηδκ πνυηθδζδ πονηαβζχκ.

3. Μεραλήκαηα πεξηπνίεζεο θπηώλ
Ζ ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκεζ υθα ηα ιδπακμηίκδηα μπήιαηα, πμο έπμοκ ζπεδζαζηεί ηαζ
ηαηαζηεοαζηεί βζα ηδκ εηηέθεζδ δζαθυνςκ ενβαζζχκ εκηυξ ηδξ βεςνβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ, μζ
μπμίεξ απαζημφκηαζ βζα ηζξ δζάθμνεξ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ, απυ ηδκ πνμεημζιαζία ημο
εδάθμοξ, ημ υνβςια ιέπνζ ηαζ ηδκ ςνίιακζδ ηςκ πνμσυκηςκ. Σα ιδπακήιαηα αοηά πνμμνίγμκηαζ
ηονίςξ βζα ιεβάθεξ εηιεηαθθεφζεζξ ή βζα επαββεθιαηζηή πνήζδ. ήιενα ηέημζα ιδπακήιαηα
ηαθφπημοκ ηονίςξ ακάβηεξ ρεηαζηζηχκ, θοηεοηζηχκ ή πμθοιδπακδιάηςκ βζα πμθθαπθέξ
ενβαζίεξ. Ζ ηοηθμθμνία ημοξ ζημ δνυιμ πνμτπμεέηεζ ηδ ζοιθςκία ιε ηα μνζγυιεκα ζημκ Κ.Ο.Κ
ςξ πνμξ ημ θςηζζιυ, ηδκ πέδδζδ, η.θπ.

Αοημηζκμφιεκμ Φεηαζηζηυ

Βέααζα πμθφ πενζζζυηενμ δζαδεδμιέκα είκαζ ηα πανεθηυιεκα ηονίςξ ημο δζαλμκζημφ εθηοζηήνα,
ηα μπμία ηαθφπημοκ ηάεε είδμξ ηαζ ιέβεεμξ βεςνβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ.

4. Μεραλήκαηα ζπιινγήο
Ζ ζοθθμβή ηςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ εδχ ηαζ πνυκζα βίκεηαζ ιε ιδπακζηά ιέζα ηαζ ζήιενα έπεζ
βεκζηεοηεί ζηα πενζζζυηενα πνμσυκηα ηςκ ιεβάθςκ ηαθθζενβεζχκ. Ξεηίκδζε ιε ηδ πνήζδ
ζφκεεηςκ ενβαθείςκ ή πανεθημιέκςκ ιδπακδιάηςκ ημο εθηοζηήνα ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα
πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηενα ιδπακμηίκδηα μπήιαηα μζ θεβυιεκεξ ζοθθεηηζηέξ ιδπακέξ, ιε πνχηεξ
ηζξ εενζγμαθςκζζηζηέξ ιδπακέξ πμο ηαθφπημοκ πμθθά πνμσυκηα εενζζιμφ, αθςκζζιμφ.

Σεοηθμελαβςβέαξ
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Σα ιδπακήιαηα αοηά θυβς ηδξ φπανλδξ πμθθχκ ιδπακζζιχκ απαζημφκ ζδζαίηενεξ βκχζεζξ απυ ημ
πεζνζζηή ημοξ, πένακ ηςκ βκχζεςκ ημο απθμφ μδδβμφ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ζε ιενζηέξ ηαηδβμνίεξ
ζοθθεηηζηχκ ιδπακχκ (εενζγμαθςκζζηζηέξ, ααιααημζοθθεηηζηέξ), πένακ ηςκ ελεηάζεςκ πμο
αθμνμφκ ημκ δζαλμκζηυ εθηοζηήνα, πνμαθέπεηαζ εζδζηή ελέηαζδ αθθά ηαζ πνμτπδνεζία.

εκζζνςηζηή ιδπακή

ιδπάκδια ελαβςβήξ ηαζ ιεηαηίκδζδξ ακεμημιζηχκ
θοηχκ – δέκδνςκ (ελμθηέαξ)

Ο πεζνζζιυξ ημοξ πνέπεζ κα είκαζ ημ δοκαηυ ηέθεζμξ, χζηε κα ιδκ οπάνπεζ απχθεζα πνμσυκημξ ηαηά
ηδ ζοβημιζδή. Όθεξ μζ ζοθθεηηζηέξ ιδπακέξ ηοηθμθμνμφκ ζημ δνυιμ, ιεηαηζκμφιεκεξ απυ ηυπμ
ζε ηυπμ, ζε ζδζαίηενα δφζημθεξ ζοκεήηεξ (ζηεκμφξ αβνμηζημφξ δνυιμοξ, πανάθθδθδ ηοηθμθμνία
ηαζ άθθςκ μπδιάηςκ, δζάθμνα ιεζμκεηηήιαηα ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ — έδαθμξ, ιέβεεμξ, η.θπ. —
ακηίλμεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ η.α.)
Οζ πενζζζυηενεξ ιδπακέξ επεζδή έπμοκ πθάημξ ιεβαθφηενμ ηςκ 2,55 ιέηνςκ βζα ηδκ ηοηθμθμνία
ημοξ ζημ δνυιμ οπμπνεμφκηαζ απυ ημ άνενμ 55 ημο Κ.Ο.Κ κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ άδεζα ηςκ
ηεπκζηχκ οπδνεζζχκ ηάεε κμιμφ ηαζ ηδ ζοκμδεία ημοξ απυ υνβακα ηδξ ηνμπαίαξ. Οζ
εενζγμαθςκζζηζηέξ ιδπακέξ ιάθζζηα, επεζδή δ ζοθθεηηζηή ιμκάδα θεάκεζ ηα 5-6 ιέηνα πθάημξ
πνέπεζ ηαηά ηδκ ηίκδζή ημοξ ζημ δνυιμ κα ιεηαθένμοκ ηδ ιμκάδα αοηή επί εζδζημφ ειπθεηυιεκμο
ζονυιεκμο απυ ηδκ ίδζα ηδ ιδπακή.

Θενζγμαθςκζζηζηή ιδπακή ζημ πςνάθζ

Δκζζνςηζηή ιδπακή ζημ δνυιμ
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Όθεξ μζ ιδπακέξ αοηέξ είκαζ εθμδζαζιέκεξ ιε υθμοξ ημο ελμπθζζιμφξ πμο πνμαθέπεζ μ Κ.Ο.Κ,
έπμοκ ζοκήεςξ οδνμζηαηζηή ηίκδζδ ιε δφμ ζπέζεζξ (ηίκδζδ ζημ δνυιμ ηαζ εκ χνα ενβαζίαξ) ηαζ
ημ ζφζηδια δζεφεοκζδξ ζημ πίζς ιένμξ. Ζ ιέβζζηδ ηαπφηδηά ημοξ δεκ λεπενκά ηα 25 πθι/χνα ηαζ
βεκζηά παναηηδνίγμκηαζ ςξ μπήιαηα εηηυξ δνυιμο. Γζα ηδκ αφλδζδ ηςκ απμδυζεςκ ημοξ ηαζ ηδκ
απμθοβή άζημπςκ ιεηαηζκήζεςκ θένκμοκ ιδπακζζιμφξ πνμζςνζκήξ απμεήηεοζδξ ηςκ
ζοβημιζγυιεκςκ πνμσυκηςκ ηαζ θυνηςζδξ ζηα ιέζα ιεηαθμνάξ απ’ εοεείαξ ή ιεηά ημ βέιζζια
ηςκ πχνςκ απμεήηεοζδξ (αιπάνζ, ηαθάεζ).

Δκζζνςηζηή ιδπακή ζημ δνυιμ πςνίξ ηδ εενζζηζηή ελάνηδζδ

Οζ εενζγμαθςκζζηζηέξ ιδπακέξ έπμοκ ζοκήεςξ ιία εέζδ βζα
ημκ αμδευ ζημ πχνμ ηδξ ηαιπίκαξ. Γεκ επζηνέπεηαζ δ
επζαίααζδ βζα ηακέκακ άθθμκ.

5. Μεραλήκαηα γεσξγν-θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
Ζ βεςνβία αζηείηαζ εηηυξ απυ ημ πςνάθζ, εκηυξ ηςκ βεςνβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ (εενιμηήπζα,
ηηδκμηνμθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, αμδεδηζημφξ πχνμοξ η.θπ). ημοξ πχνμοξ αοημφξ
πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνα βεςνβζηά ιδπακήιαηα, εηηεθχκηαξ πμθθαπθέξ ενβαζίεξ πμο έπεζ
ακάβηδ δ εηιεηάθθεοζδ.
Σα ιδπακήιαηα αοηά είκαζ ιδπακμηίκδηα μπήιαηα πμο ηονίςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εκηυξ ηςκ
εβηαηαζηάζεςκ, έπμοκ υιςξ ηδ δοκαηυηδηα κα ηζκδεμφκ ζημοξ δνυιμοξ ηαθφπημκηαξ ιζηνέξ
δζαδνμιέξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ εθμδζαζιέκα ιε υθμοξ ημοξ ελμπθζζιμφξ πμο πνμαθέπεζ μ
Κ.Ο.Κ (θςηζζιυξ, πέδδζδ, ζφζηδια ηίκδζδξ, μδήβδζδξ, η.θπ.) χζηε κα είκαζ αζθαθή ηαηά ηδ
ιεηαηίκδζδ ημοξ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ. Φένμοκ δζάθμνμοξ ελμπθζζιμφξ (ελανηήιαηα)
ακάθμβα ιε ηδκ ενβαζία πμο εηηεθμφκ υπςξ ζηαπηζηά εδάθμοξ, ελανηήιαηα πενζπμίδζδξ θοηχκ,
δζαπείνζζδξ γςμηνμθχκ, δζαπείνζζδξ πνμσυκηςκ ιεηά ηδ ζοβημιζδή, η.θπ.

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ γςμηνμθχκ εκηυξ ηςκ ζηάαθςκ
απαζηεί εζδζηά ιδπακήιαηα εοηίκδηα ηαζ ιζηνχκ
δζαζηάζεςκ

Ζ δζαπείνζζδ ηςκ γςμηνμθχκ εκηυξ ηςκ ζηάαθςκ
απαζηεί εζδζηά ιδπακήιαηα εοηίκδηα ηαζ ιζηνχκ
δζαζηάζεςκ
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Ζ θεζημονβία (οδνμζηαηζηή) ηςκ ελμπθζζιχκ ημοξ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο
οδναοθζημφ ζοζηήιαημξ ημ μπμίμ είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε οδναοθζηέξ ακηθίεξ ηαζ ηζκδηήνεξ, υπμο
απαζηείηαζ, βζα ηδκ ηίκδζή αοηχκ. Σμ ζφζηδια ηίκδζδξ θεζημονβεί ακελάνηδηα βζα ηάεε πθεονά, δ
δε ηαπφηδηα ηίκδζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ αοηχκ είκαζ ιζηνή ηαζ ακένπεηαζ ζοκήεςξ ιέπνζ ηα
20πθι/χνα.
Υαναηηδνζζηζηυ ημοξ είκαζ δ εοηζκδζία ημοξ, δ ιζηνή αηηίκα ζηνμθήξ, μζ ιζηνέξ δζαζηάζεζξ, μ
εφημθμξ πεζνζζιυξ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δ ηίκδζδ ημοξ ηαζ δ θεζημονβία ημοξ απυ
ζοζζςνεοηέξ (ιπαηανίεξ) βζα απμθοβή νφπακζδξ (ηαοζαενίςκ ηαζ εμνφαμο).

6. Αγξνηηθά κεραλήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ
Οζ ιζηνέξ βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ ιε ιζηνέξ απαζηήζεζξ ζε βεςνβζηά ιδπακήιαηα ζε ανζειυ
ηαζ ιέβεεμξ, ιπμνμφκ κα ηαθφρμοκ ηζξ βεςνβζηέξ ενβαζίεξ, απυ εθαθνέξ ηαθθζενβδηζηέξ
θνμκηίδεξ έςξ ιεηαθμνέξ, ιε ιδπακήιαηα πμθθαπθχκ πνήζεςκ.
Σα ηεηξάηξνρα βνεζεηηθά αγξνηηθά κεραλήκαηα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζανιυζμοκ ζημ
P.T.O. ιδπακήιαηα ή ενβαθεία (ρεηαζηζηά, ανδεοηζηά η.θπ.) ηαζ ιε ηδκ οπάνπμοζα ηζαςηάιαλα
κα ιεηαθένμοκ πνμσυκηα, εθυδζα η.θπ.
ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ ηαζ ηα αγξνηηθά κεραλήκαηα ηύπνπ Unimog πμο έπμοκ
ιεβαθφηενεξ δοκαηυηδηεξ βζα εηηέθεζδ δζαθυνςκ βεςνβζηχκ ενβαζζχκ ηαζ ιεηαθμνχκ, ηαευηζ
δζαεέημοκ ηζκδηήνεξ ιε ιεβαθφηενεξ ζππμδοκάιεζξ. Δζδζηά ηα ιδπακήιαηα αοηά ιε ηζξ πμθθέξ
ζπέζεζξ ιεηάδμζδξ (ηαπφηδηεξ), ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ελεζδζηεοιέκεξ ηαθθζενβδηζηέξ
ενβαζίεξ (π.π. θφηεοζδ θοηχκ) ή ιεηαθμνά ιεβάθςκ θμνηίςκ δζυηζ έπμοκ δοκαηυηδηα ιεβάθδξ
έθλδξ. Γζα ηδκ μδήβδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ αοηχκ απαζηείηαζ άδεζα μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ηφπμο
Α (δζαλμκζημφ βεςνβζημφ εθηοζηήνα).
Σα ηξίθπθια είκαζ ηαηαζηεοέξ πμο ζοκδοάγμοκ ημ ιμκμαλμκζηυ εθηοζηήνα (ιμημζηαπηζηυ) ή
ακελάνηδημ εκζςιαηςιέκμ ηζκδηήνα ιε πθαίζζμ πμο θένεζ ειπνυξ έκα ηνμπυ ηαζ πίζς άλμκα ιε
δφμ ηνμπμφξ. Ζ φπανλδ ημο P.T.O. ημο ιμκμαλμκζημφ εθηοζηήνα δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα εηηέθεζδξ
δζαθυνςκ βεςνβζηχκ ενβαζζχκ (ρεηαζιμφ, άκηθδζδξ, η.θπ.). Ζ οπάνπμοζα ηζαςηάιαλα ιπμνεί
κα ηαθφρεζ ηζξ ιεηαθμνζηέξ ακάβηεξ ιζαξ ιζηνήξ βεςνβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ. Γζα ηδκ μδήβδζή
ημοξ απαζηείηαζ άδεζα μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ηφπμο Β (ιμκμαλμκζημφ βεςνβζημφ εθηοζηήνα).

Σεηνάηνμπμ αμδεδηζηυ βζα εθαθνέξ ιεηαθμνέξ

Σεηνάηνμπμ αμδεδηζηυ ηφπμο Unimog βζα
εθαθνέξ ηαθθζενβδηζηέξ ενβαζίεξ ηαζ ιεηαθμνέξ
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Σνίηοηθμ αμδεδηζηυ ιε αοημηεθή ηζκδηήνα βζα ιζηνέξ
ιεηαθμνέξ

Σα ιδπακήιαηα αοηά έπμοκ πενζμνζζηεί ζήιενα ζηα ήδδ οπάνπμκηα ηδξ πενζυδμο 1970-1980.
Καηά ηαζνμφξ ειθακίγμκηαζ ζηδκ αβμνά δζάθμνμζ ηφπμζ ηεηνάηνμπςκ αμδεδηζηχκ υπμο μ
ηαηαζηεοαζηήξ επζδζχηεζ κα ηαθφρεζ δζάθμνεξ ακάβηεξ βεςνβζημφ εκδζαθένμκημξ ηςκ ακενχπςκ
πμο γμοκ ηαζ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ φπαζενμ ηαζ ηαηέπμοκ βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ ιζηνμφ
ιεβέεμοξ ηαζ έπμοκ ακάβηδ πενζπμίδζδξ αοηχκ. Σα πενζζζυηενα απυ ηα ιδπακήιαηα αοηά έπμοκ
απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή πενζμνζζιυ ζηδκ ηοηθμθμνία (μπήιαηα εηηυξ μδμφ) ηαζ πνμμνίγμκηαζ
ηονίςξ βζα ιζηνέξ ιεηαθμνέξ εκηυξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ.

7. Γαζηθά Μεραλήκαηα (εθηόο ειθπζηήξσλ)
Πνυηεζηαζ βζα ιδπακμηίκδηα ιδπακήιαηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ δαζζηχκ
πνμσυκηςκ (λοθείαξ) εκηυξ ηςκ δαζχκ αθθά ηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ δζαθυνςκ άθθςκ ενβαζζχκ
εηιεηάθθεοζδξ ηςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ π.π. δζάκμζλδ θάηηςκ, εηνίγςζδ ημνιχκ η.θπ.
Υαναηηδνζζηζηά ηςκ ιδπακδιάηςκ αοηχκ είκαζ δ ζηακυηδηα ακαννίπδζδξ ζε ηθίζεζξ ημο εδάθμοξ
ημοθάπζζημκ 30%, υηζ έπμοκ ιζηνή αηηίκα ζηνμθήξ ηαζ οδναοθζηυ ελμπθζζιυ ζηακυ βζα ηδ
θεζημονβία ηςκ δζαθυνςκ ελμπθζζιχκ ηίκδζδξ (ιδπακδιάηςκ, ενβαθείςκ), υπμο πνμαθέπεηαζ.
Γζα ηδκ αζθάθεζα ημο πεζνζζηή οπμπνεςηζηά θένμοκ δζάηαλδ πνμζηαζίαξ πμο πνμζηαηεφεζ ημ
πεζνζζηή απυ ηα ηθαδζά ηςκ δέκηνςκ ηαζ απυ ακαηνμπή ή πηχζδ ημνιχκ. Δπίζδξ θένμοκ
ελάηιζζδ ιε ζπζκεδνμζοθθέηηδ βζα ηδκ απμθοβή πονηαβζχκ.
ηδκ ηαηδβμνία ηςκ δαζζηχκ ιδπακδιάηςκ ακήημοκ ηαζ ηα ιδπακμηίκδηα μπήιαηα ηα μπμία
απμηεθμφκηαζ απυ θμνηδβά αοημηίκδηα πςνίξ ηδκ ηζαςηάιαλα, υπμο ζηδ εέζδ αοηήξ έπεζ
ημπμεεηδεεί βενακυξ.
Ο βενακυξ παίνκεζ ηίκδζδ απυ ημκ άλμκα ημο αοημηζκήημο ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα
ημ θυνηςια / λεθυνηςια ηδξ λοθείαξ ζε ή απυ άθθα μπήιαηα ιεηαθμνάξ. Ζ άδεζα βζα ημ πεζνζζιυ
ηςκ μπδιάηςκ αοηχκ είκαζ ημο θμνηδβμφ αοημηζκήημο ακηίζημζπδξ ηαηδβμνίαξ.

8. Μεραλήκαηα θεξόκελα επί απηνθηλήηνπ
Τπάνπμοκ βεςνβζηέξ ενβαζίεξ εηηυξ ημο αβνμφ ή εκηυξ βεςνβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ πμο
εηηεθμφκηαζ απυ ιδπακήιαηα πμο δεκ έπμοκ ζπεδζαζιυ μπήιαημξ αθθά θένμκηαζ επί ημο θένμκημξ
μνβακζζιμφ θμνηδβμφ αοημηζκήημο (μπήιαημξ), ζηδ εέζδ ηδξ ηζαςηάιαλαξ. Σμ θένμκ υπδια
πνδζζιεφεζ βζα ηδ ιεηαθμνά ημο ιδπακήιαημξ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δίκεζ ηίκδζδ βζα ηδ
θεζημονβία αοημφ. Σέημζα ιδπακήιαηα είκαζ εηημηηζζηήνζα ανααμζίημο, ζζημηαεανζζηήνζα,
ιδπακήιαηα δζακμιήξ γςμηνμθχκ η.θπ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ ηαζ ηα μπήιαηα
ιεηαθμνάξ ηςκ ζζηδνχκ, ηα μπμία ζηδ εέζδ ηδξ ηζαςηάιαλαξ ημο θμνηδβμφ θένμοκ μβημιεηνζηέξ
ζοζηεοέξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ ζοβημιζγυιεκςκ πνμσυκηςκ απυ ηζξ εενζγμαθςκζζηζηέξ
ιδπακέξ ηαζ ζηδ αάζδ ημοξ θένμοκ ημπθία αδεζάζιαημξ ημο πνμσυκημξ.
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Οζ απαζηήζεζξ βζα ηδκ μδήβδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ αοηχκ είκαζ ημ δίπθςια αοημηζκήημο
ακηίζημζπδξ ηαηδβμνίαξ.

9. Μνλναμνληθνί ειθπζηήξεο
Οζ ιμκμαλμκζημί εθηοζηήνεξ εεςνμφκηαζ μπήιαηα, αθμφ ιπμνμφκ κα ηζκδεμφκ ζημ δνυιμ αθθά
ηαζ ζημ πςνάθζ ιε ηδ αμήεεζα ηνμπχκ (εκυξ άλμκα ιε ηνμπμφξ) ή ιε ηδ αμήεεζα ημο
πενζζηνμθζημφ ζηαπηζημφ ενβαθείμο (θνέγα) ηαζ ημο μδδβμφ – πεζνζζηή είηε υπςξ είκαζ, είηε ιε
πνμζανιμζιέκδ νοιμφθηα ζηδκ μπμία ιε εζδζηή πνμζανιμβή (ηάεζζια)ηάεεηαζ μ μδδβυξ.

Μμκμαλμκζηυξ εθηοζηήναξ ιε νοιμφθηα βζα ιζηνέξ ιεηαθμνέξ εηηυξ
δδιυζζςκ μδχκ

Οζ ιμκμαλμκζημί εθηοζηήνεξ πμο θένμοκ ιυκζιμ άλμκα ηαζ ηνμπμφξ ιε ηδ ζφκδεζδ ηδξ
νοιμφθηαξ ζημκ πείνμ έθλδξ (αθαζνχκηαξ ημ ζηαπηζηυ ενβαθείμ) ιπμνμφκ εφημθα κα
ηοηθμθμνήζμοκ ζημοξ δνυιμοξ ιεηαθένμκηαξ εθυδζα ηαζ πνμσυκηα αάνμοξ, ημ μπμίμ δεκ ιπμνεί
κα λεπενάζεζ ηα υνζα πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ Π.Γ. 238/94 (ΦΔΚ135/Α/94)
Οζ ιμκμαλμκζημί πμο θένμοκ θνέγα, (ιμημζηαπηζηά υπςξ ζοκδείγμοιε κα ηα απμηαθμφιε), βζα κα
ηοηθμθμνήζμοκ ζημ δνυιμ ςξ ηακμκζηά μπήιαηα, πνέπεζ κα αθαζνεεμφκ μζ ζηαπηζηέξ θεπίδεξ, κα
ημπμεεηδεμφκ ζημκ άλμκα αοηυ ηνμπμί ηαζ κα ζοκδεεεί ζημκ πείνμ έθλδξ δ νοιμφθηα υπςξ ηαζ
ζηδκ πνμδβμφιεκδ πενίπηςζδ. Ζ μδήβδζδ ηςκ ιμκαλμκζηχκ εθηοζηήνςκ βίκεηαζ ιε ημοξ
αναπίμκεξ εθέβπμο ηαζ οπμαμήεδζδξ ηδξ ηίκδζήξ ημο.
Ζ ηίκδζδ ζημοξ δνυιμοξ ιε ηδ νοιμφθηα πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ θςηζζιμφ υπςξ μνίγεζ μ
Κχδζηαξ Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ ιε ηα ελήξ θςηζζηζηά ζημζπεία:
Διπνυξ:
Έκα ή δφμ θχηα, θεοημφ πνχιαημξ, επί ημο ιδπακήιαημξ (θχηα δζαζηαφνςζδξ).
Έκα ζε ηάεε πθεονά ηδξ νοιμφθηαξ, θεοημφ πνχιαημξ (θχηα εέζδξ).
Έκα ζε ηάεε πθεονά, ηίηνζκμο πνχιαημξ, επί ηδξ νοιμφθηαξ ή ημο ιδπακήιαημξ (θχηα
ηαηεφεοκζδξ)
Πίζς ηαζ επί ηδξ νοιμφθηαξ:
Γφμ θχηα ενοενμφ πνχιαημξ (θχηα εέζδξ)
Γφμ θχηα ενοενμφ πνχιαημξ (θχηα πέδδζδξ)
Έκα θςξ, θεοημφ πνχιαημξ ζηδ εέζδ ηδξ πζκαηίδαξ
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Ο θςηζζιυξ ζε υθα ηα μπήιαηα είκαζ οπμπνεςηζηυξ. Δάκ ημ πθάημξ ηδξ
νοιμφθηαξ λεπενκά ηαηά 0,5ι ημ πθάημξ ημο ιδπακήιαημξ εηαηένμεεκ εα
πνέπεζ κα θένεζ θχηα εέζδξ ηαζ ειπνυξ υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ θςημβναθία.

Γζα κα θεζημονβεί μ θςηζζιυξ πνέπεζ μ ιμκμαλμκζηυξ εθηοζηήναξ κα είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε
εζδζηυ ζφζηδια παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηφηθςια ιεηαθμνάξ ζηα δζάθμνα
θςηζζηζηά ζημζπεία. Δπίζδξ δ ηοηθμθμνία ιε νοιμφθηα πμο ελοπδνεηεί ιεηαθμνά θμνηίςκ
απαζηεί ηδκ φπανλδ ζοζηήιαημξ πέδδζδξ (ιδπακζηυ ή αδνακείαξ) αθμφ ημ ιζηηυ αάνμξ ηδξ
νοιμφθηαξ λεπενκά ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ημ ήιζζο ημο αάνμοξ ημο ιδπακήιαημξ.
Ζ ηίκδζδ ηςκ ιμκαλμκζηχκ ζημ δνυιμ πνέπεζ, βζα θυβμοξ αζθάθεζαξ, κα είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκδ
ζε ημκηζκέξ απμζηάζεζξ, ηονίςξ ζε αβνμηζημφξ δνυιμοξ ιε ιζηνέξ ηθίζεζξ ηαζ ηαηά πνμηίιδζδ
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ.
Γζα ηδκ μδήβδζή ημοξ έπεζ εεζπζζηεί εζδζηή άδεζα (ηφπμο Β΄), ιε λεπςνζζηέξ ελεηάζεζξ ζηα
ιδπακμθμβζηά.

10. Ρπκνύιθεο θαη ξπκνπιθνύκελα κεραλήκαηα
Μενζηά ιδπακμηίκδηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα ιε ηφνζα ηαηδβμνία ημκ εθηοζηήνα έπμοκ
πνμμνζζιυ κα έθημοκ άθθα ιδπακήιαηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ιεηαθμνέξ ή βζα εηηέθεζδ
βεςνβζηχκ ενβαζζχκ. Γζα ηζξ ιεηαθμνέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ βκςζηέξ νοιμφθηεξ ιε ηζξ μπμίεξ
ιεηαθένμκηαζ πνμσυκηα ηαζ εθυδζα ηδξ βεςνβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηζξ βεςνβζηήξ μζημκμιίαξ
υπςξ μνίγεζ μ Ν.760/78 (ΦΔΚ 37/Α/14-3-78). Οζ νοιμφθηεξ δζαηνίκμκηαζ ζε ιμκμαλμκζηέξ ηαζ
δζαλμκζηέξ. ηζξ ιμκμαλμκζηέξ ακήημοκ ηαζ μζ δζαλμκζηέξ πμο δ απυζηαζδ ηςκ αλυκςκ λεπενκά ημ
1,5 ιέηνμ.
Σα νοιμοθημφιεκα ιδπακήιαηα θένμκηαζ ζε θένμκηα μνβακζζιυ (πθαίζζμ) ιμκμαλμκζηυ ή
δζαλμκζηυ δζαηνζκυιεκα επίζδξ ζε ιμκμαλμκζηά ή δζαλμκζηά υπςξ μζ νοιμφθηεξ ιε
εκζςιαηςιέκμ επί αοημφ ιυκζια ημ βεςνβζηυ ιδπάκδια, παίνκμκηαξ ημ παναηηδνζζιυ
(μκμιαζία) απυ ημ ιδπάκδια πμο θένμοκ π.π. ζπανηζηή ρεηαζηζηυ η.θπ., αθμφ μ ζημπυξ ημοξ
είκαζ δ εηηέθεζδ ηδξ ακηίζημζπδξ ενβαζίαξ. Σα νοιμοθημφιεκα ιδπακήιαηα παίνκμοκ ηίκδζδ βζα
ηδ θεζημονβία ημοξ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ απυ ημ νοιμοθηυ πμο είκαζ ηονίςξ μ βεςνβζηυξ
εθηοζηήναξ ή απυ ημοξ ηνμπμφξ ημο. Σμ ίδζμ ημ νοιμοθημφιεκμ ιδπάκδια ιπμνεί κα θένεζ ηαζ
λεπςνζζηυ ηζκδηήνα ηαζ κα ενβάγεηαζ πςνίξ ηδ θεζημονβία ημο νοιμοθημφ ημο.
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Όθα ηα νοιμοθημφιεκα ιδπακήιαηα εεςνμφκηαζ μπήιαηα, ζφιθςκα ιε ημκ ηχδζηα μδζηήξ
ηοηθμθμνίαξ ηαζ πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε
αοηυκ. Σα μπήιαηα αοηά έπμοκ ηαοηυηδηα (ηαηαζηεοαζηζηυ ηφπμ, ςθέθζιμ ηαζ ιζηηυ θμνηίμ,
δζαζηάζεζξ, αάνδ), θςηζζιυ ζημ πίζς ιένμξ, υπςξ έπεζ ημ νοιμοθηυ, ηαζ πέδδζδ ζηζξ πενζπηχζεζξ
υπμο ημ ιζηηυ αάνμξ ημοξ λεπενκά ημ ήιζζο ημο αάνμοξ ημο νοιμοθημφ. Ζ πέδδζδ ιπμνεί κα είκαζ
ιδπακζηή, οδναοθζηή, αενυθνεκα, αδνακείαξ, ιζηηή ή ζοκδοαζιυξ ακάθμβα ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ
(ελμπθζζιυ) ημο νοιμοθημφ.
Ζ εέζπζζδ λεπςνζζηήξ έβηνζζδξ ηφπμο ηαζ δ πμνήβδζδ εζδζηήξ άδεζαξ ηοηθμθμνίαξ βζα ηα
νοιμοθημφιεκα δεκ έπεζ αηυια οθμπμζδεεί. Ζ ηοηθμθμνία αοηχκ είκαζ κυιζιδ ανηεί κα είκαζ
ζφιθςκα ιε ημκ ηχδζηά μδζηήξ ηοηθμθμνίαξ (θςηζζιυ , πέδδζδ, δζαζηάζεζξ, αάνδ) ηαζ κα
έθημκηαζ απυ νοιμοθηά πμο έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα έθλδξ ημο ιζηημφ θμνηίμο πμο έπμοκ.
φιθςκα ιε ημ Π.Γ. 238/94 (ΦΔΚ135/Α/94) ηα ιέβζζηα επζηνεπυιεκα ιζηηά θμνηία ημο
αβνμηζημφ νοιμοθημφιεκμο είκαζ:
νοιμοθημφιεκμ πςνίξ πέδδζδ: ημ ιζζυ ημο αάνμοξ ημο νοιμοθημφ ηαζ ιέπνζ 1500 kg
νοιμοθημφιεκμ ιε πέδδ αδνακείαξ: ημ δζπθάζζμ ημο αάνμοξ ημο νοιμοθημφ ηαζ ιέπνζ 3500 kg
νοιμοθημφιεκμ ιε ιδπακζηή πέδδζδ: ιέπνζ ημ δζπθάζζμ ημο αάνμοξ ημο νοιμοθημφ
νοιμοθημφιεκμ ιε οπμαμδεμφιεκδ πέδδζδ ιζηηή αοηυιαηδ, οδναοθζηή ή αενυθνεκα: ιέπνζ ημ
ηνζπθάζζμ ημο αάνμοξ ημο νοιμοθημφ
νοιμοθημφιεκμ ιε οπμαμδεμφιεκδ πέδδζδ ζοκεπή αοηυιαηδ, οδναοθζηή ή αενυθνεκα: ιέπνζ ημ
ηεηναπθάζζμ ημο αάνμοξ ημο νοιμοθημφ
Σα θμνηία αοηά ημο νοιμοθημφιεκμο δεκ ιπμνμφκ κα λεπενκμφκ ηα υνζα πμο έπεζ εέζεζ μ
ηαηαζηεοαζηήξ ηαζ είκαζ ακελάνηδηα ημο αάνμοξ ηαζ ηδξ ζζπφμξ ημο νοιμοθημφ.
Δζδζηά βζα ημοξ ιμκμαλμκζημφξ εθηοζηήνεξ απυ ημ παναπάκς Πνμεδνζηυ Γζάηαβια
πνμαθέπμκηαζ ηα παναηάης ιέβζζηα ιζηηά επζηνεπυιεκα θμνηία:
Α. Ροιμοθημφιεκα πςνίξ ηζκδηήνζμοξ ηνμπμφξ
ιέπνζ 500 kg υηακ νοιμοθημφκηαζ απυ ιμκμαλμκζηυ εθηοζηήνα ζζπφμξ ιέπνζ 6 ίππμοξ
ιέπνζ 700 kg υηακ νοιμοθημφκηαζ απυ ιμκμαλμκζηυ εθηοζηήνα ζζπφμξ 6 - 8 ίππμοξ
ιέπνζ 1000 kg υηακ νοιμοθημφκηαζ απυ ιμκμαλμκζηυ εθηοζηήνα ζζπφμξ άκς ηςκ 8 ίππςκ
Β. Ροιμοθημφιεκα ιε ηζκδηήνζμοξ ηνμπμφξ (ιεηάδμζδ ηίκδζδξ απυ ημ PTO)
μνίγμκηαζ ηα παναπάκς ηζθά αολδιέκα ηαηά 50%.
Ο ελμπθζζιυξ ηςκ νοιμοθημφιεκςκ αοηχκ πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκμξ ιε ημκ ηχδζηα, δδθαδή μ
θςηζζιυξ, μζ δζαζηάζεζξ ηαζ δ πέδδζδ (πέδδ ζηα πυδζα ιδπακζηή ή οδναοθζηή). Δπεζδή ημ πθάημξ
ηδξ νοιμφθηαξ πμο έθηεζ μ ιμκμαλμκζηυξ εθηοζηήναξ είκαζ ιεβαθφηενμ ημο 0,50 ιέηνμο
ανζζηενά ηαζ δελζά ηςκ θχηςκ ημο ιμκμαλμκζημφ εθηοζηήνα, πνέπεζ ειπνυξ ανζζηενά δελζά ηαζ
ζηα άηνα αοηήξ κα οπάνπμοκ θχηα εέζδξ πμο οπμδεζηκφμοκ ημ ιέβεεμξ (πθάημξ) ημο μπήιαημξ
ηδ κφπηα.
Σμ ιμκμαλμκζηυ νοιμοθημφιεκμ, θμνηχκεζ έκα ιένμξ ημο θμνηίμο ημο ζημ ζδιείμ ζφκδεζδξ ιε
ημ νοιμοθηυ ηαζ επεζδή ημ υνζμ ηδξ θυνηζζδξ είκαζ μνζζιέκμ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ αοηήξ ςξ πνμξ
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ημ ηαηαηυνοθμ ηαζ ημ μνζγυκηζμ θμνηίμ, πνέπεζ κα επζθέβεηαζ νοιμοθημφιεκμ πμο πνμζανιυγεηαζ
θεζημονβζηά ιε ημ νοιμοθηυ ηαζ ςξ πνμξ αοηυ ημ ζημζπείμ.
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ΚΔΦ ΑΛΑΗΟ

ΣΡΗΣΟ

«ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΧΓΗΚΑ ΟΓΗΚΖ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ»
Ζ εεςνδηζηή ελέηαζδ ημο οπμρδθίμο μδδβμφ – πεζνζζηή βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ πμο
ακαθένεηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ μθείθεζ κα απακηήζεζ μ
οπμρήθζμξ ηαζ αθμνμφκ ζημοξ ηακυκεξ ημο Κχδζηα Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ (Κ.Ο.Κ) πμο έπμοκ
εθανιμβή ζηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα.

1. Οξηζκνί
ηδκ πμνεία ιεθέηδξ ηςκ ηακυκςκ ημο Κ.Ο.Κ εα ζοκακηήζεηε υνμοξ ή ζημζπεία ηα μπμία εη ηςκ
πνμηένςκ πνέπεζ κα βίκμοκ βκςζηά βζα ηδ ζςζηή εθανιμβή ηςκ ηακυκςκ ζηδκ πνάλδ. Οζ υνμζ
ηαζ ηα ζημζπεία πμο εεςνμφιε απαναίηδηα κα ακαθενεμφκ βζα ημοξ ζημπμφξ ημο πανυκημξ
εβπεζνζδίμο είκαζ ηα αηυθμοεα ηαη’ αθθααδηζηή ζεζνά.
Απόβαξν: Σμ αάνμξ ημο μπήιαημξ πςνίξ πνυζεεηα θμνηία.
Απηνθίλεην ή απηνθηλνύκελν όρεκα: Σμ ιδπακμηίκδημ υπδια, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ
βζα ηδ ιεηαθμνά πνμζχπςκ ή πναβιάηςκ ή ηδ νοιμφθηδζδ μπδιάηςκ ιεηαθμνάξ πνμζχπςκ ή
πναβιάηςκ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήηεζ ημ αοημηίκδημ επζααηδβυ, ημ αοημηίκδημ ζδζςηζηήξ
πνήζδξ, ημ αοημηίκδημ θμνηδβυ ηαζ ημ αοημηίκδημ δδιμζίαξ πνήζδξ.
Απηνθηλεηόδξνκνο: μδυξ εζδζηήξ ιεθέηδξ ηαζ ηαηαζηεοήξ, βζα ηδκ ηοηθμθμνία ηςκ αοημηζκήηςκ
μπδιάηςκ ηαζ υπζ ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ.
Γηαβάζεηο πεδώλ: Σμ ηιήια ημο μδμζηνχιαημξ πμο μνίγεηαζ βζα ηδ δζέθεοζδ (πέναζια) ηςκ
πεγχκ.
Γηαθνπή πνξείαο: Ζ ζφκημιδ αηζκδζία ημο μπήιαημξ βζα ηδκ απμθοβή, ειπθμηήξ ιε άθθμ υπδια,
πεγυ ή γχμ πμο πνδζζιμπμζεί ηδκ μδυ, ή ζφβηνμοζδξ ιε ειπυδζμ ή βζα ζοιιυνθςζδ ιε ημοξ
ηακμκζζιμφξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ.
Γηαρσξηζηηθή λεζίδα: Σμ οπενορςιέκμ ή ιε άθθμοξ ηνυπμοξ μνζζιέκμ ηιήια ηδξ μδμφ, ημ
μπμίμ πςνίγεζ θςνίδεξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ ή μδμζηνχιαηα ηδξ αοηήξ μδμφ, ή ακηίεεηδξ
ηαηεφεοκζδξ ηαζ εζξ ηδκ μπμία απαβμνεφεηαζ δ ηοηθμθμνία ιε ελαίνεζδ ηδ δζέθεοζδ πεγχκ, υπμο
αοηή επζηνέπεηαζ.
Διαθξύ ξπκνπιθνύκελν: Σμ νοιμοθημφιεκμ υπδια επζηνεπυιεκμο ιέβζζημο αάνμοξ ιέπνζ 750
πζθζυβναιιςκ.
Έξεηζκα: Ζ πένακ ημο μδμζηνχιαημξ αηναία θςνίδα ηδξ μδμφ.
Εώα: Σα ηαημζηίδζα ηαζ ζηαοθμδίαζηα (εκζηαοθζγυιεκα) γχα.
Ζκηξπκνπιθνύκελν: Σμ ιμκμαλμκζηυ νοιμοθημφιεκμ υπδια ημο μπμίμο έκα ιένμξ ημο αάνμοξ
ημο επζπίπηεζ ζημ ιδπακμηίκδημ υπδια.
Ηζόπεδνο νδηθόο θόκβνο: Κάεε ζζυπεδδ ζοιαμθή, δζαηθάδςζδ ή δζαζηαφνςζδ μδχκ,
πενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ εθεφεενςκ πχνςκ πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ αοηέξ.
Ηζόπεδε ζηδεξνδξνκηθή ή ηξνρηνδξνκηθή δηάβαζε: Κάεε ζζυπεδδ δζαζηαφνςζδ ιεηαλφ μδχκ
ηαζ ζζδδνμδνμιζηχκ ή ηνμπζμδνμιζηχκ βναιιχκ, δ μπμία έπεζ ίδζα δζαιυνθςζδ.
Καηνηθεκέλε πεξηνρή: Ζ πενζμπή πμο έπεζ ζδιακεεί ιε πζκαηίδεξ ςξ ηαημζηδιέκδ ζηδκ είζμδμ
ηαζ έλμδυ ηδξ.
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Λσξίδα θπθινθνξίαο: Σμ ηιήια ηδξ μδμφ πμο μνίγεηαζ ιε ή πςνίξ δζαβνάιιζζδ ή άθθα
ηαηάθθδθα δζαπςνζζηζηά ιέζα, πθάημοξ επανημφξ βζα ηδκ ηοηθμθμνία ηςκ μπδιάηςκ ζε ζεζνά
(θάθαββα).
Μέγηζην επηηξεπόκελν βάξνο: Σμ ιέβζζημ αάνμξ θμνηςιέκμο μπήιαημξ, ημ μπμίμ ηαεμνίγεηαζ
απυ ηδκ έβηνζζδ ηφπμο ηαζ ακαβνάθεηαζ ζηδκ άδεζα ηοηθμθμνίαξ.
Μεράλεκα γεσξγηθό: Σμ ιδπακμηίκδημ υπδια πμο πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηαηά ηφνζμ
θυβμ βεςνβζηχκ ενβαζζχκ, υπςξ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ άζηδζδξ ηδξ βεςνβίαξ ιε ηδκ
εονεία έκκμζα.
Μεράλεκα έξγσλ: Σμ ιδπακμηίκδημ υπδια πμο πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ ζε μδζηά
ή άθθα ηεπκζηά ένβα.
Μηθηό βάξνο: Σμ αάνμξ ημο μπήιαημξ ιεηά ημο θμνηίμο ηαζ ημ πεζνζζηή
Νεζίδα αζθαιείαο: Σμ οπενορςιέκμ ηιήια ημο μδμζηνχιαημξ πμο πνμμνίγεηαζ είηε βζα
πνμζηαζία (ηαηαθφβζμ) ηςκ δζενπμιέκςκ πεγχκ, είηε βζα ηδκ απμαίααζδ ή επζαίααζδ αοηχκ ζε
ζοβημζκςκζαηά ιέζα.
Νύρηα: Ζ πνμκζηή πενίμδμξ, δ μπμία ανπίγεζ ιζζή χνα ιεηά ηδ δφζδ ημο δθίμο ηαζ θήβεζ ιζζή
χνα πνζκ απυ ηδκ ακαημθή αοημφ. Οζ οπμπνεχζεζξ ημο μδδβμφ ηδ κφπηα ζζπφμοκ ηαζ υηακ μδδβεί
ζε ζοκεήηεξ πενζμνζζιέκδξ μναηυηδηαξ, υπςξ ζήναββεξ, μιίπθδ, η.θπ.
Οδεγόο: Σμ πνυζςπμ πμο μδδβεί ηάεε είδμοξ υπδια ή γχμ ιειμκςιέκμ ή ζε αβέθεξ ηαζ πμίικζα,
ή γχα έθλδξ ή ίππεοζδξ.
Οδόο: Οθυηθδνδ δ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ πμο πνμμνίγεηαζ βζα ηδ δδιυζζα ηοηθμθμνία
ακενχπςκ, μπδιάηςκ, γχςκ.
Οδόο ηαρείαο θπθινθνξίαο: Οδμί εζδζηήξ ιεθέηδξ ηαζ ηαηαζηεοήξ, βζα ηδκ ηοηθμθμνία ιυκμ
ηςκ αοημηζκήηςκ μπδιάηςκ ηαζ υπζ ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ.
Οδόζηξσκα: Σμ ηιήια ηδξ μδμφ πμο πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ ηοηθμθμνία ηςκ μπδιάηςκ.
Οξηνγξακκή νδνζηξώκαηνο: Ζ βναιιή πμο μνίγεζ ημ ηέθμξ ημο μδμζηνχιαημξ.
Όρεκα δσήιαην: Σμ υπδια ιε ηνμπμφξ πμο ζφνεηαζ απυ γχμ.
Παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο: Ζ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ δζεοηυθοκζδ πνμζπέναζδξ ζε άθθμ
υπδια.
Πεδνδξόκην: Σμ οπενορςιέκμ ή αθθζχξ δζαπςνζγυιεκμ ηιήια ηδξ μδμφ πμο πνμμνίγεηαζ βζα ημοξ
πεγμφξ.
Πεδόδξνκνο: Ζ μδυξ πμο πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ ηοηθμθμνία ηςκ πεγχκ ηαζ βζα είζμδμ-έλμδμ
μπδιάηςκ απυ ηαζ πνμξ ζδζςηζημφξ πχνμοξ ζηάειεοζδξ ηςκ μπδιάηςκ ηςκ ηαημίηςκ αοηήξ, ςξ
επίζδξ ηαζ βζα ηα μπήιαηα ακεθμδζαζιμφ ή έηηαηηδξ ακάβηδξ.
Πεδόο: Κάεε άημιμ πμο ανίζηεηαζ επί ηδξ μδμφ ή ζηα αμδεδηζηά ηιήιαηα αοηήξ. ημοξ πεγμφξ
πενζθαιαάκμκηαζ ηα πνυζςπα πμο ζφνμοκ ανεθζηυ υπδια (ηανυηζζ). Καείζιαηα αζεεκχκ ή
μπμζμδήπμηε άθθμ υπδια πςνίξ ηζκδηήνα, πμδήθαημ ή ακαπδνζηά μπήιαηα ιζηνήξ ηαπφηδηαξ.
Πνδειαηόδξνκνο: Οδυξ ή θςνίδα απμηθεζζηζηήξ ηοηθμθμνίαξ πμδδθάηςκ.
Ρπκνπιθό: Σμ ιδπακμηίκδημ αβνμηζηυ ιδπάκδια πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ έθλδ άθθςκ
μπδιάηςκ .
Ρπκνπιθνύκελν: Σμ υπδια πμο ηζκείηαζ επί ηδξ μδμφ εθηυιεκμ απυ νοιμοθηυ ηαζ είκαζ ηαηά
ηφνζμ θυβμ νοιμφθηα ή νοιμοθημφιεκμ βεςνβζηυ ιδπάκδια.
ηάζκεπζε: Ζ αηζκδζία ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ, εηηυξ ηςκ πενζπηχζεςκ ακάβηδξ απμθοβήξ
ειπθμηήξ ιε άθθμ υπδια πμο πνδζζιμπμζεί ηδκ μδυ ή ζφβηνμοζδξ ιε ειπυδζμ ή ζοιιυνθςζδξ ιε
ημοξ ηακμκζζιμφξ ηοηθμθμνίαξ.
ηάζε: Ζ αηζκδζία ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ υζμ απαζηείηαζ βζα ηδκ επζαίααζδ-απμαίααζδ
πνμζχπςκ επζααηχκ ή θυνηςζδ ή εηθυνηςζδ πναβιάηςκ.
πλδπαζκόο νρεκάησλ (ζπξκόο): Σα μπήιαηα πμο είκαζ ζοκδεδειέκα ηαζ ηζκμφκηαζ ςξ ιζα
ιμκάδα.
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Φώηα δείθηε θαηεύζπλζεο (θιαο): Σα θχηα ημο ιδπακήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα
πνμεζδμπμζμφκ ημοξ θμζπμφξ πνήζηεξ ηδξ μδμφ, υηζ μ μδδβυξ ημο ιδπακήιαημξ, πνυηεζηαζ κα
αθθάλεζ ηαηεφεοκζδ δελζά ή ανζζηενά.
Φώηα δηαζηαύξσζεο (κεζαία): Σα θχηα ημο ιδπακήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ
θςηζζιυ ηδξ μδμφ ιπνμζηά απυ ημ ιδπάκδια ηαζ ηα μπμία δεκ πνμηαθμφκ εάιαςζδ ή δοζπένεζα
ζημοξ μδδβμφξ πμο ένπμκηαζ ακηίεεηα ηαζ ζημοξ θμζπμφξ πνήζηεξ ηδξ μδμφ.
Φώηα πνξείαο (κεγάια): Σα θχηα ημο ιδπακήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα θςηζζιυ ηδξ
μδμφ ζε ιεβάθδ απυζηαζδ ιπνμζηά ημο. Αοηά είλαη πξναηξεηηθά βζα ηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα.
Φώηα ζέζεο κπξνζηά θαη πίζσ (κηθξά): Σα θχηα ημο μπήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα
δζαηνίκεηαζ αοηυ ηαζ ημ πθάημξ ημο απυ ειπνυξ ηαζ πίζς.
Φώηα νκίριεο: Σα θχηα ημο ιδπακήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, βζα ηδ αεθηίςζδ ημο
θςηζζιμφ ηδξ μδμφ ζε πενζπηχζεζξ μιίπθδξ, πζμκυπηςζδξ, ναβδαίςκ ανμπχκ, κεθχκ, ηαπκμφ ή
ημκζανημφ. Σα θχηα αοηά είκαζ πνμαζνεηζηά βζα ηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα.
Φώηα νπηζζνπνξείαο: Σα θχηα ημο ιδπακήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημ θςηζζιυ ηδξ
μδμφ πίζς απυ ημ ιδπάκδια, υηακ ηζκείηαζ πνμξ ηα πίζς.
Φώηα πέδεζεο (θξέλσλ): Σα θχηα ημο ιδπακήιαημξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα εζδμπμζμφκ
ημοξ μδδβμφξ πμο αημθμοεμφκ υηζ μ μδδβυξ ημο ιδπακήιαημξ ηνμπμπεδεί (θνεκάνεζ) ημ ιδπάκδια.
Φώηα πηλαθίδαο θπθινθνξίαο: Σμ θςξ πμο ημπμεεηείηαζ ζηδ εέζδ ηδξ πίζς πζκαηίδαξ
ηοηθμθμνίαξ βζα ηδκ επζζήιακζή ηδξ.
Σξίγσλν βξαδππνξίαο: Ζ ηνζβςκζηή πζκαηίδα πμο πμνδβείηαζ απυ ηδκ οπδνεζία δ μπμία
ημπμεεηείηαζ ζημ πίζς ιένμξ ημο ιδπακήιαημξ βζα κα εζδμπμζεί ημοξ μδδβμφξ πμο αημθμοεμφκ υηζ
ημ πνμπμνεουιεκμ υπδια ηζκείηαζ οπμπνεςηζηά ιε ηαπφηδηα ιζηνυηενδ ηςκ 40 πθι/χνα.
Αληαλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο: Κάεε πζκαηίδα ή ζημζπείμ ιεηαθθζηυ ή πθαζηζηυ ηνζβςκζημφ ή
ζηνμββοθμφ ή μνεμβχκζμο ζπήιαημξ, ακηακαηθαζηζημφ πνχιαημξ ηίηνζκμο ηαζ ηυηηζκμο,
ημπμεεηδιέκμ ζημ πίζς ιένμξ ημο ιδπακήιαημξ, βζα κα δδθχκεζ ζημοξ μδδβμφξ πμο αημθμοεμφκ
ηδκ πνυζεεηδ πνμζμπή ημοξ, βζα ηδ ιδ πνυηθδζδ αηοπήιαημξ.

2. Ρύζκηζε θπθινθνξίαο (ζήκαλζε, δηαγξάκκηζε, θσηεηλή ζεκαηνδόηεζε)
Δθυζμκ ηοηθμθμνείηε ιε ημ αβνμηζηυ ιδπάκδια ζημοξ δνυιμοξ, είζηε οπμπνεςιέκμζ κα
εθανιυγεηε ηζξ οπμδείλεζξ, υπςξ δίκμκηαζ είηε απυ ημκ ηνμπμκυιμ, είηε απυ ηζξ οπάνπμοζεξ
πζκαηίδεξ ηαζ ηζξ βεκζηέξ ζδιάκζεζξ.

2.1 Ρπζκίζεηο θπθινθνξίαο από ηνλ ηξνρνλόκν
Όηακ μ ηνμπμκυιμξ νοειίγεζ ηδκ ηοηθμθμνία ηςκ ηοηθμθμνμφκηςκ μπδιάηςκ, είζηε
οπμπνεςιέκμζ κα αημθμοεήζεηε ηζξ οπμδείλεζξ ημο, πανά ηδκ φπανλδ ζδιάκζεςκ πμο
οπμδεζηκφμοκ δζαθμνεηζηά. Οζ ζδιάκζεζξ ηςκ ηνμπμκυιςκ δίδμκηαζ ιε ηδ εέζδ ημο ζχιαημξ ηαζ
ηςκ πενζχκ ημο ηαζ είκαζ:
α) ιε ημ αναπίμκα (πένζ) ορςιέκμ ηαηαηυνοθα
ηδκ πενίπηςζδ αοηή υθμζ μζ μδδβμί ακ ηζκμφκηαζ ζημ δνυιμ (απυ μπμζαδήπμηε ηαηεφεοκζδ)
δζαηυπημοκ ηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ ημοξ. Δάκ δ εέζδ ημο ηνμπμκυιμο είκαζ ζημ ηέκηνμ ιζαξ
δζαζηαφνςζδξ (ηυιαμο) δ ζήιακζδ αοηή δεκ ζζπφεζ βζα ηα μπήιαηα πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζηδκ
δζαζηαφνςζδ.
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α) ιε ημ αναπίμκα ή ημοξ αναπίμκεξ (πένζα) ηεκηςιέκα μνζγυκηζα
ηδκ πενίπηςζδ αοηή πνέπεζ κα δζαηυρμοκ ηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ ημοξ υζμζ ηζκμφκηαζ ηάεεηα
ζημκ ή ζημοξ ηεκηςιέκμοξ αναπίμκεξ (δδθαδή απυ ειπνυξ ηαζ απυ πίζς απυ ημ ζχια ημο
ηνμπμκυιμο.

β) ηίκδζδ ημο πενζμφ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ
ηδκ πενίπηςζδ αοηή μζ μδδβμί ηζκμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ οπυδεζλδ ημο πενζμφ ημο ηνμπμκυιμο.
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δ) Κίκδζδ ενοενμφ θςηυξ
ηδκ πενίπηςζδ αοηή πνέπεζ κα δζαηυρμοκ ηδκ ηίκδζδ ημο μπήιαημξ ημοξ υθμζ μζ μδδβμί, πνμξ
ημοξ μπμίμοξ ηαηεοεφκεηαζ ημ θςξ.

ε) Άθθεξ νοειίζεζξ απυ ημοξ ηνμπμκυιμοξ
Οζ ηνμπμκυιμζ ιπμνμφκ κα επζαάθθμοκ δζάθμνεξ άθθεξ νοειίζεζξ ζηδκ ηοηθμθμνία ανηεί αοηέξ
κα βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ θαιαάκμκηαξ ιέηνα απμθοβήξ ηάεε ηζκδφκμο βζα πνυηθδζδ αηοπήιαημξ.

2.2 Ρπζκίζεηο θπθινθνξίαο κε πηλαθίδεο, δηαγξακκίζεηο, θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο
Ζ ηοηθμθμνία ηςκ μπδιάηςκ ζημοξ δνυιμοξ νοειίγεηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ ζδιάκζεζξ πμο
οπάνπμοκ. Οζ ζδιάκζεζξ αοηέξ έπμοκ ημπμεεηδεεί απυ ηδκ πμθζηεία ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζε ηνεζξ
ηαηδβμνίεξ
- ζηζξ ζδιάκζεζξ ιε πζκαηίδεξ (ηαηαηυνοθδ ζήιακζδ)
- ζηζξ ζδιάκζεζξ ιε δζαβναιιίζεζξ ή άθθεξ ακαβναθέξ ζημ μδυζηνςια (μνζγυκηζεξ ζδιάκζεζξ).
- ζηδ ζήιακζδ ιε θςηεζκμφξ δείηηεξ

2.2.1 Οζ ζδιάκζεζξ ιε πζκαηίδεξ
Οζ ζδιάκζεζξ ιε πζκαηίδεξ δζαηνίκμκηαζ ζε:






πζκαηίδεξ ακαββεθίαξ ηζκδφκμο (Κ)
πζκαηίδεξ νοειζζηζηέξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ (Ρ)
πζκαηίδεξ πθδνμθμνζαηέξ (Π)
πζκαηίδεξ πνυζεεηεξ (Πν.)
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Δπζπθέμκ ηςκ παναπάκς ιπμνμφκ κα οπάνπμοκ πνυζεεηεξ πζκαηίδεξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμοκ ηζξ
πνμδβμφιεκεξ ηφνζεξ πζκαηίδεξ, βζα κα απμζαθδκίζμοκ ηαθφηενα ηδκ πθδνμθμνία πμο πανέπμοκ.

2.2.1.1 Πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ (Κ)
Οζ πζκαηίδεξ αοηέξ έπμοκ ζημπυ κα πνμεζδμπμζήζμοκ ημκ μδδβυ, βζα ημκ επενπυιεκμ ηίκδοκμ ηαζ
βζα ηδκ οπμπνέςζδ ημο κα ζοιιμνθςεεί ιε ημ ιήκοια πμο οπμκμείηαζ, χζηε κα απμθφβεζ
αηφπδια είηε ιυκμξ ημο είηε ιε άθθμ υπδια ή ιε πεγυ. Οζ πζκαηίδεξ αοηέξ δζαηνίκμκηαζ απυ ημ
ηυηηζκμ πενίβναιια εκυξ ηνζβχκμο ιε ηίηνζκμ θυκημ ηαζ ηδκ απαναίηδηδ πανάζηαζδ βζα ηδκ
οπυδεζλδ ηδξ επζεοιδηήξ πθδνμθμνίαξ. Αοηέξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ, υπςξ μ Κ.Ο.Κ ηζξ πνμαθέπεζ ιε
ηδκ ακαβηαία πθδνμθμνία ςξ πνμξ ηδ ζδιαζία ημοξ.
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2.2.1.2 Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο
Οζ νοειζζηζηέξ πζκαηίδεξ απμαθέπμοκ ζηδ νφειζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ μπδιάηςκ, είκαζ
οπμπνεςηζηέξ απυ υθμοξ ημοξ μδδβμφξ, δζυηζ δ ιδ ηήνδζδ ημοξ εβηοιμκεί ζμαανμφξ ηζκδφκμοξ βζα
ημκ ίδζμ ημκ μδδβυ αθθά ηαζ ημοξ θμζπμφξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ δνυιμ.
Αοηέξ είκαζ ηονίςξ ζε ηοηθζηυ ηυηηζκμ πενίβναιια ιε θεοηυ θυκημ ηαζ ηδκ απαναίηδηδ
πανάζηαζδ ζημ ηέκηνμ πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ ακηίζημζπδ πθδνμθμνία.
Μενζηέξ είκαζ ιπθε δίζημξ ιε ηδκ έκδεζλδ ηδξ πανεπμιέκδξ πθδνμθμνίαξ ζημ ηέκηνμ αοημφ.
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2.2.1.3 Πηλαθίδεο πιεξνθνξηαθέο (Π)
Ζ πθδνμθμνία πμο δίκμοκ μζ πζκαηίδεξ αοηέξ είκαζ ηαεανά ηαηαημπζζηζηέξ ηαζ οπμαμδεδηζηέξ
βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ μ μδδβυξ βζα κα θεάζεζ ζημκ πνμμνζζιυ ημο
πςνίξ κα ζδιαίκμοκ ηίκδοκμ ή πμζκέξ εάκ δεκ ηζξ αημθμοεήζεζ.
Αοηέξ δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ :

 ζηηο πηλαθίδεο νδνδείθηεο πμο πθδνμθμνμφκ ημκ μδδβυ βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο πνέπεζ κα
αημθμοεήζεζ ή άθθεξ πθδνμθμνίεξ π.π. ηζξ πζθζμιεηνζηέξ απμζηάζεζξ ακαβναθυιεκςκ πυθεςκ,
πςνζχκ, άθθςκ ημπμεεζζχκ η.θπ.
 ζηηο ινηπέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο πμο δίκμοκ ζημκ μδδβυ μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία πμο
εεςνείηαζ ακαβηαία βζα κα ημκ δζεοημθφκεζ ζηζξ ιεηαηζκήζεζξ ημο.
Σα πνχιαηα ηςκ πθδνμθμνζαηχκ πζκαηίδςκ είκαζ α) ιε θυκημ πνάζζκμ ηαζ ηδκ πθδνμθμνία ζε
θεοηυ πνχια, βζα ημοξ αοημηζκδηυδνμιμοξ α) ιε θυκημ ιπθε ηαζ ηδκ πθδνμθμνία ζε θεοηυηίηνζκμ πνχια, βζα υθμοξ ημοξ άθθμοξ δνυιμοξ, β) ιε θυκημ ηαθέ βζα ημπμεεζίεξ ηαλζδζςηζημφ
εκδζαθένμκημξ (παναθίεξ, ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ, η.θπ.) ηαζ ηδκ πθδνμθμνία ζε ηίηνζκμ ηαζ
θεοηυ πνχια ηαζ δ) ιε θυκημ θεοηυ ηαζ ηδκ πθδνμθμνία ζε ιαφνμ πνχια βζα ηαηεοεφκζεζξ
ημπζηήξ ζδιαζίαξ, ιέζα ζε ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ η.θπ. Οζ πζκαηίδεξ αοηέξ, υπςξ πνμαθέπμκηαζ
ζημκ Κ.Ο.Κ είκαζ μζ αηυθμοεεξ
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2.2.1.4 Πηλαθίδεο πξόζζεηεο (Πξ)
Οζ πνυζεεηεξ πζκαηίδεξ ημπμεεημφκηαζ πνυζεεηα ζηζξ πζκαηίδεξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηαηδβμνζχκ
βζα κα ημκίζμοκ ή δζεοηνζκίζμοκ πενζζζυηενμ ηδκ πθδνμθμνία αοηχκ. Δίκαζ μνεμβςκίμο
ζπήιαημξ ιε θυκημ θεοηυ ηαζ ιε ηδκ πθδνμθμνία ζε ιαφνμ πνχια.
Οζ πζκαηίδεξ αοηέξ υπςξ πνμαθέπμκηαζ ζημκ Κ.Ο.Κ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
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2.2.2 Οη ζεκάλζεηο κε δηαγξακκίζεηο
Δηηυξ ηςκ ζδιάκζεςκ πμο δίκμκηαζ απυ ηζξ ημπμεεηδιέκεξ πζκαηίδεξ ζήιακζδξ, ημπμεεημφκηαζ
ηαζ επί ηςκ μδχκ (ζημ μδυζηνςια) δζάθμνεξ ζδιάκζεζξ ιε πνχιαηα θεοηά ή ηίηνζκα υηακ ζε
αοηέξ έπμοκ ζηνχζεζ άζθαθημ ή ηζζιέκημ. Οζ ζδιάκζεζξ αοηέξ είκαζ δφμ ηαηδβμνζχκ:

 ζήκαλζε κε δηαγξακκίζεηο
 ζήκαλζε κε δηάθνξα ζύκβνια
Οζ δζαβναιιίζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ νφειζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ή βζα κα πθδνμθμνμφκ ημοξ
μδδβμφξ βζα μνζζιέκεξ απαβμνεφζεζξ ή ηδ θήρδ ιέηνςκ.
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2.2.2.1 Οη θαηά κήθνο δηαγξακκίζεηο
Ονζμεεημφκ ημ πχνμ ηίκδζδξ ημο μπήιαημξ επί ηδξ μδμφ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζε :

 ιία ή δφμ ζοκεπείξ βναιιέξ πμο πςνίγμοκ ηζξ θςνίδεξ ηςκ δφμ ηαηεοεφκζεςκ ζημ δνυιμ

 ιία δζαηεημιιέκδ βναιιή επί ημο μδμζηνχιαημξ, πμο ηαεμνίγεζ ηα υνζα ηςκ θςνίδςκ

 ιία ζοκεπυιεκδ βναιιή ηαζ άθθδ παναπθεφνςξ δζαηεημιιέκδ ζημ ιέζμ ηδξ μδμφ βζα ημ
δζαπςνζζιυ ηςκ ηαηεοεφκζεςκ

 δφμ δζπθέξ δζαηεημιιέκεξ βναιιέξ ζημ ιέζμ ηδξ μδμφ βζα ημ δζαπςνζζιυ ηςκ ηαηεοεφκζεςκ.
Σζξ δζαβναιιίζεζξ αοηέξ ζηζξ μδμφξ, ηζξ ζοκακηάιε ζ’ υθμοξ ζπεδυκ ημοξ δνυιμοξ ηδξ οπαίενμο
πμο είκαζ ζηνςιέκμζ ιε άζθαθημ ηαζ πνμμνίγμκηαζ βζα ηδ ηίκδζδ ηάεε μπήιαημξ.
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2.2.2.2 Οη θαηά πιάηνο δηαγξακκίζεηο
Αοηέξ πθδνμθμνμφκ ημκ μδδβυ βζα μνζζιέκεξ οπμπνεχζεζξ ημο, υπςξ:

 ιζα ζοκεπήξ ηάεεηδ βναιιή ζηδκ πμνεία, δ μπμία ηαεμνίγεζ ηδκ οπμπνέςζδ ημο μδδβμφ κα
δζαηυπηεζ ηδκ πμνεία ημο, θυβς ηδξ ακαβναθήξ ηδξ πζκαηίδαξ «STOP». Αοηή δ ζήιακζδ είκαζ
ζοκήεςξ πνζκ απυ ημ θςηεζκυ ζδιαημδυηδ ή ηδ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή η.θπ.

 ζοκεπείξ πανάθθδθεξ, ηαηά πθάημξ ηδξ μδμφ βναιιέξ, ιζηνμφ ιήημοξ ηαζ ιεβάθμο πθάημοξ, βζα
κα οπμδδθχζμοκ ηδ εέζδ δζάααζδξ πεγχκ.

 ζοκεπήξ ηίηνζκδ βναιιή, ζημ ηνάζπεδμ ημο πεγμδνμιίμο ή ζηδκ άηνδ ημο μδμζηνχιαημξ ή
ηεεθαζιέκδ, βζα πενζμνζζιυ ή απαβυνεοζδ ζηάζδξ ή ζηάειεοζδξ
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 αέθδ αθθαβήξ πμνείαξ, επζθμβήξ ή άθθα ζήιαηα πμο δίκμοκ πθδνμθμνίεξ ζημοξ μδδβμφξ πμο
δεκ ιπμνμφκ κα δμεμφκ ιε άθθεξ πζκαηίδεξ.

 ζοκεπήξ μνζμβναιιή ζημ άηνμ ημο μδμζηνχιαημξ ηαζ ηα υνζα ηδξ θςνίδαξ ηοηθμθμνίαξ.

2.2.2.3 Τπνρξεώζεηο ησλ νδεγώλ σο πξνο ηηο δηαγξακκίζεηο
ημοξ μδδβμφξ ηςκ μδζηχκ μπδιάηςκ απαγνξεύεηαη:
α) Να δζαααίκμοκ (πενκμφκ ή παηάκε) ηδκ ιία ή ηαζ ηζξ δφμ βναιιέξ ηδξ δζπθήξ βναιιήξ ηαηά
ιήημξ ή ηαζ κα ηζκμφκηαζ ανζζηενά αοηχκ.
α) Να δζαααίκμοκ ηδ δζπθή δζαηεημιιέκδ βναιιή, υηακ δ δζαβνάιιζζδ αοηή δζαπςνίγεζ ηζξ δφμ
ηαηεοεφκζεζξ.
β) ε ζοκεπή βναιιή ηαζ δζαηεημιιέκδ βναιιή παναπθεφνςξ αοηήξ, κα δζαααίκμοκ ηδ ζοκεπή
βναιιή, υηακ ηζκμφκηαζ απυ ηδκ πθεονά αοηήξ. Σμ πνμζπέναζια επζηνέπεηαζ απυ ηδκ πθεονά
ηδξ δζαηεημιιέκδξ.
δ) Να ηζκμφκηαζ πάκς ζε ηαηά ιήημξ δζαβναιιίζεζξ (ζππαζηί).
ε) Να οπενααίκμοκ ηδ δζαβνάιιζζδ ιζαξ ζοκεπμφξ βναιιήξ ηαηά πθάημξ ζε πενίπηςζδ
οπμπνεςηζηήξ δζαημπήξ πμνείαξ.
ζη) Να οπενααίκμοκ ηδ δζαβνάιιζζδ ιζαξ δζαηεημιιέκδξ ηαηά πθάημξ βναιιήξ ζε πενίπηςζδ
οπμπνεςηζηήξ παναπχνδζδξ πνμηεναζυηδηαξ.
γ) Να εζζένπμκηαζ ζε πενζμπή ημο μδμζηνχιαημξ δ μπμία πνμζδζμνίγεηαζ ιε πανάθθδθεξ θμλέξ
θςνίδεξ ηαζ πθαζζζχκεηαζ ιε ζοκεπή βναιιή. Ακ δ πενζμπή αοηή πθαζζζχκεηαζ ιε
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δζαηεημιιέκδ βναιιή, μζ μδδβμί επζηνέπεηαζ κα εζζένπμκηαζ ζ’ αοηήκ ιυκμκ, υηακ επζηνέπεηαζ
κα ζηνίρμοκ ζε μδυ, δ μπμία ζοιαάθθεζ ζηδ θμνά ηδξ ακηίεεηδξ ηαηεφεοκζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ.
δ) Να ζηαειεφμοκ ζηδκ πθεονά ηδξ μδμφ πμο έπεζ δζαβναιιζζηεί ιε ηίηνζκδ ηεεθαζιέκδ βναιιή
(γζβη-γαβη).
ε) Να ζηαιαημφκ ή κα ζηαειεφμοκ επί ηδξ πθεονάξ ημο μδμζηνχιαημξ, υηακ οπάνπεζ ζοκεπή ή
δζαηεημιιέκδ ηίηνζκδ βναιιή ζημ ηνάζπεδμ ή ημ άηνμ ημο μδμζηνχιαημξ ζε υθμ ημ ιήημξ ηδξ
βναιιήξ αοηήξ.
ζ) Να ηζκμφκηαζ ιέζα ζε θςνίδα ηοηθμθμνίαξ δ μπμία έπεζ πζκαηίδεξ ζήιακζδξ ή θέλεζξ επί ημο
μδμζηνχιαημξ (π.π. θεςθμνεζυδνμιμξ).
ζα) Να αημθμοεμφκ ζηζξ δζαζηαονχζεζξ άθθδ ηαηεφεοκζδ απυ αοηήκ πμο δείπκμοκ ηα αέθδ
επζθμβήξ, ακ ηζκμφκηαζ ζε θςνίδα ηοηθμθμνίαξ πνμδζαθμβήξ, δ μπμία έπεζ ηα αέθδ αοηά.
ζα) Να εζζένπμκηαζ ζε πενζμπή μδμζηνχιαημξ, δ μπμία έπεζ ζδιακεεί ιε πθέβια ηίηνζκςκ βναιιχκ,
μζ μπμίεξ ζπδιαηίγμοκ παναθθδθυβναιια, υηακ δ ποηκυηδηα ηδξ ηοηθμθμνίαξ είκαζ ηέημζα
χζηε, ακ εζζέθεμοκ, κα οπμπνεςεμφκ, κα παναιείκμοκ ζηδ δζαζηαφνςζδ.

2.2.3 ήκαλζε κε δηάθνξα ζύκβνια
Γζα ηδ νφειζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ πμθθέξ θμνέξ, υπμο οπάνπεζ ακάβηδ πνμζςνζκχκ νοειίζεςκ
ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ πνμζςνζκέξ πζκαηίδεξ (ακηακαηθαζηήνεξ), θςηεζκμί δείηηεξ,
πθαζηζημί ηχκμζ, ή μπμζμδήπμηε άθθμ οθζηυ ή ακηζηείιεκμ πμο πνμζθένεηαζ βζα ηδκ επζδζςηυιεκδ
νφειζζδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 10 ημο Κ.Ο.Κ.

2.2.4 Οη θσηεηλέο ζεκάλζεηο (ζεκαηνδόηεο)
2.2.4.1 Γηα ηα νρήκαηα
Γζα ηδ νφειζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζδζαίηενα ζηζξ δζαζηαονχζεζξ ημπμεεημφκηαζ θςηεζκμί
ζδιαημδυηεξ, ηςκ μπμίςκ δ ηήνδζδ ηςκ εκδείλεςκ, είκαζ οπμπνεςηζηή, εηηυξ ακ δ νφειζζδ ηδξ
ηοηθμθμνίαξ βίκεηαζ απυ ηνμπμκυιμοξ. Οζ ζδιάκζεζξ ηςκ ζδιαημδμηχκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:

α) πνάζζκμ ζηαεενυ ηοηθζηήξ ιμνθήξ
Σμ ζήια αοηυ δδθχκεζ εθεοεενία ηίκδζδξ ζημκ μδδβυ μπμζαδήπμηε ηαζ ακ είκαζ δ ηαηεφεοκζδ
ημο δνυιμο ειπνυξ. Πμθθέξ θμνέξ ακηί ημο πνάζζκμο ηοηθζηήξ ιμνθήξ ιπμνεί κα οπάνπεζ
πνάζζκμ ηυλμ ιε ηαηεφεοκζδ (ειπνυξ ή δελζά ή ανζζηενά), οπμδδθχκμκηαξ ηδκ εθεοεενία ηίκδζδξ
ημο μδδβμφ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ. Ζ ηίκδζδ ημο μδδβμφ ζηδκ πενίπηςζδ θεζημονβίαξ ηςκ
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πνάζζκςκ εκδείλεςκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο νοειίγεζ ηδκ ηοηθμθμνία ηνμπμκυιμξ ηαζ
ζηδκ πενίπηςζδ πμο δζένπμκηαζ πεγμί παναπςνχκηαξ πάκηα πνμηεναζυηδηα.
α) ενοενυ ζηαεενυ θςξ ηοηθζηήξ ιμνθήξ
Σμ ζήια αοηυ δδθχκεζ οπμπνεςηζηή ζηάζδ ημο μδδβμφ πνμ ημο θςηεζκμφ ζδιαημδυηδ ζηδκ
μνζγυκηζα βναιιή ακ οπάνπεζ. Ακηί ημο ηυηηζκμο ηοηθζηήξ ιμνθήξ ιπμνεί μ ζδιαημδυηδξ κα έπεζ
ζήια ζε ηυηηζκμ ηυλμ, εοεεία, ανζζηενά ή δελζά ιε ηδκ ίδζα ζζπφ, υπςξ ημ ηυηηζκμ θςξ ηοηθζηήξ
ιμνθήξ, βζα ηδκ ακηίζημζπδ ηαηεφεοκζδ.

β) Κίηνζκμ ζηαεενυ θςξ ηοηθζηήξ ιμνθήξ
Ο μδδβυξ οπμπνεχκεηαζ κα ζηαιαηήζεζ, υπςξ ηαζ ζημκ ενοενυ ζδιαημδυηδ εηηυξ ακ ανίζηεηαζ
ηυζμ ημκηά ζημ ζδιαημδυηδ, χζηε κα ιδκ ιπμνεί κα ζηαιαηήζεζ αζθαθχξ. Ακηί ημο ηίηνζκμο
ηοηθζηήξ ιμνθήξ ιπμνεί κα οπάνπεζ ηίηνζκμ ηυλμ ειπνυξ, ή δελζά ή ανζζηενά ιε ηδκ ίδζα ζζπφ
υπςξ ημ ηίηνζκμ ηοηθζηήξ ιμνθήξ βζα ηδκ ακηίζημζπδ ηαηεφεοκζδ.
δ) Απθυ ή δζπθυ ηίηνζκμ θςξ ηοηθζηήξ ιμνθήξ ή ζε ιμνθή ηυλμο ημ μπμίμ ακααμζαήκεζ
ηδκ πενίπηςζδ αοηή μ μδδβυξ οπμπνεμφηαζ κα ακαηυρεζ ηαπφηδηα, κα πνμπςνά δίκμκηαξ υιςξ
πνμηεναζυηδηα ζημοξ πεγμφξ ηαζ ζηα θμζπά μπήιαηα.
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ε) Απθυ ενοενυ θςξ, ημ μπμίμ ακααμζαήκεζ, ηοηθζηήξ ιμνθήξ ή δζπθυ εκαθθαζζυιεκμ ζημκ ίδζμ
ζζηυ, ζημ αοηυ φρμξ ηαζ πνμξ ηδκ αοηή ηαηεφεοκζδ

Σμ ζήια αοηυ ζδιαίκεζ ιεβάθμ ηίκδοκμ ηαζ οπμπνεχκεζ ημκ μδδβυ ζε αηζκδημπμίδζδ. Ζ
ζήιακζδ αοηή ημπμεεηείηαζ ζε ζζυπεδεξ ζζδδνμδνμιζηέξ δζααάζεζξ, ζε πνμζαάζεζξ ζε ηζκδηέξ
βέθονεξ η.θπ.

2.2.4.2 Γηα ηνπο πεδνύο
Όπμο επζαάθθεηαζ δ νφειζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ μπδιάηςκ, βζα ηδκ ηίκδζδ ηςκ πεγχκ ζημ
δνυιμ, οπάνπμοκ εζδζημί ζδιαημδυηεξ ιε ηδκ έκδεζλδ άηομο ζε ορθή θέζη και ακινηηοποιημένο με
κόκκινο χρώμα και ζε κίνηζη με πράζινο χρώμα. Ο πνχημξ δδθχκεζ υηζ μ πεγυξ παναιέκεζ ζημ
πεγμδνυιζμ ιέπνζ ηδκ αθθαβή ημο πνχιαημξ ζε πνάζζκμ ηαζ μ δεφηενμξ ηδ δοκαηυηδηα ηίκδζήξ
ημο ζημ μδυζηνςια

ηδκ πενίπηςζδ πμο ακααμζαήκεζ μ πνάζζκμξ ζδιαημδυηδξ μ πεγυξ πενκά ημ μδυζηνςια ιε
ζδζαίηενδ πνμζμπή ηαζ ιε παναπχνδζδ πνμηεναζυηδηαξ ζηα μπήιαηα.
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2.2.4.3 ήκαλζε ησλ εξγαζηώλ ζηηο νδνύο
Όηακ εηηεθμφκηαζ ενβαζίεξ ζηζξ μδμφξ ημπμεεημφκηαζ ζε ηαηάθθδθεξ εέζεζξ υθεξ μζ πζκαηίδεξ
ζήιακζδξ, πμο απαζημφκηαζ ηαηά πενίπηςζδ ( ηζκδφκμο, νοειζζηζηέξ, πθδνμθμνζαηέξ), υπςξ ηζξ
πνμακαθέναιε.
Δηηυξ πθέμκ ηςκ πζκαηίδςκ αοηχκ, υηακ εηηεθμφκηαζ ενβαζίεξ επί ημο μδμζηνχιαημξ ή έπμοκ
εκαπμηεεεί οθζηά, ημπμεεημφκηαζ πζκαηίδεξ μνεμβχκζμο πνχιαημξ ιε εκαθθαζζυιεκεξ θςνίδεξ
ηυηηζκμο ηαζ θεοημφ πνχιαημξ (πζκαηίδα Π 76). Σδ κφπηα βζα ηδ ζήιακζδ ηςκ ενβαζζχκ
ημπμεεημφκηαζ ακηακαηθαζηζηέξ πζκαηίδεξ ζδίμο πνχιαημξ ηαζ θςηεζκήξ ζηαεενυηδηαξ ενοενμφ
πνχιαημξ ή ηίηνζκμο πμο ακααμζαήκεζ.
Όηακ μζ ενβαζίεξ εηηεθμφκηαζ ζηδκ άθθδ πθεονά ηδξ μδμφ, μζ ημπμεεηδιέκεξ πζκαηίδεξ έπμοκ
πνχια θεοηυ ηαζ ακ βίκμκηαζ ζηδ ιέζδ ηαζ δζαπςνίγμοκ ηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ ηοηθμθμνίαξ μζ
πζκαηίδεξ είκαζ θεοημφ ή ηίηνζκμο πνχιαημξ.

2.3 πκπεξηθνξά ησλ πεδώλ θαη Άιιεο ζεκάλζεηο
Οζ πεγμί εηηυξ ημο πεγμδνμιίμο (υηακ οπάνπεζ) ανίζημκηαζ ζηδκ ακάβηδ κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ημ μδυζηνςια βζα κα ηζκδεμφκ. Δηηυξ ηςκ ηαεμνζζιέκςκ δζααάζεςκ υπμο
ιπμνεί κα έπμοκ ημπμεεηδεεί θςηεζκμί ζδιαημδυηεξ βζα ηδ νφειζζδ ηδξ ηίκδζδξ πεγχκ αθθά ηαζ
μπδιάηςκ, μζ πεγμί ιπμνεί κα ηάκμοκ πνήζδ ηάεε δνυιμο βζα κα ηζκδεμφκ ηάεεηα ή ηαζ
πανάθθδθα ζε αοηυκ. Αοηυ αέααζα πνέπεζ κα ημ απμθεφβμοκ δζυηζ δεκ έπμοκ πνμαθεθεεί εζδζηά
ιέηνα αζθαθείαξ απυ ηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ. Ζ ηίκδζδ ημοξ πνέπεζ κα βίκεηαζ αθμφ πνχηα
αεααζςεμφκ βζα ηδ δοκαηυηδηα δζέθεοζδξ δδθαδή εθεοεενίαξ πνυζααζδξ ζημ δνυιμ αθθά ηαζ
αζθάθεζαξ απυ ηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ.
ε μνζζιέκα ζδιεία ημο δνυιμο, ηονίςξ εκηυξ ηςκ ηαημζηδιέκςκ πενζμπχκ, πμο δ
ζοπκυηδηα δζέθεοζδξ πεγχκ είκαζ ιεβάθδ, π.π. ζηα ζπμθεία, ζηζξ πθαηείεξ η.θ.π. έπμοκ
ημπμεεηδεεί εζδζηέξ πζκαηίδεξ πμο πνμεζδμπμζμφκ ημοξ πεγμφξ χζηε κα είκαζ πνμζεηηζημί δδθαδή
κα ηζκμφκηαζ ανβά.
Όηακ μζ πεγμί εέθμοκ κα ηζκδεμφκ ηαηά ιήημξ ημο δνυιμο πμο δεκ έπεζ πεγμδνυιζμ ή
πενζμπή ηαηάθθδθδ βζα κα ηζκδεμφκ πένα ημο μδμζηνχιαημξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηζκμφκηαζ
ακηίεεηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ (ηίκδζδξ ηςκ μπδιάηςκ) ηαζ ζημ άηνμ ημο μδμζηνχιαημξ.
Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ δ ηίκδζδ βίκεηαζ ιε βμνβυ αήια εθέβπμκηαξ ηδκ ηίκδζδ ηςκ
δζενπυιεκςκ μπδιάηςκ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
«ΚΗΝΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ
ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΤ»

1. Γεληθνί Καλόλεο Οδήγεζεο ζηηο Οδνύο
Ο μδδβυξ ηαζ πεζνζζηήξ ημο βεςνβζημφ ιδπακήιαημξ πνέπεζ κα βκςνίγεζ υηζ ζημ δνυιμ πμο
ηζκείηαζ δεκ ηζκείηαζ ιυκμξ ηαζ υηζ ιμζνάγεηαζ ημ δζηαίςια αοηυ ιε υθμοξ ημοξ άθθμοξ πνήζηεξ
ηδξ μδμφ. Γζα ημ θυβμ αοηυ πνέπεζ κα ζέαεηαζ ημοξ θμζπμφξ μδδβμφξ ηαζ κα ζοιπενζθένεηαζ πάκηα
ιε πκεφια ακςηενυηδηαξ, βζα ηδκ απμθοβή μπμζαζδήπμηε άζπδιδξ ηαηάζηαζδξ.
Γζα ηδκ μιαθή δζελαβςβή ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηάεε μδδβυξ αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ πνζκ αβεζ ζ΄
έκα δνυιμ ηαζ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ζε αοηυκ πνέπεζ κα ηδνεί ημοξ αηυθμοεμοξ βεκζημφξ ηακυκεξ
θαιαάκμκηαξ οπυρδ:
α) ηζξ ζδιάκζεζξ ηςκ μδχκ ηαζ βεκζηά ηδ νφειζζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ
α) ηδκ ηίκδζδ ηςκ θμζπχκ μπδιάηςκ
β) ηδκ ηίκδζδ ηςκ πεγχκ, γχςκ ή ηδκ φπανλδ ειπμδίςκ
δ) ηζξ επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ θυβς ηαζνμφ, ηδκ μναηυηδηα (κφπηα, διένα, η.θ.π.)
ε) ηδ ζςιαηζηή ηαζ πκεοιαηζηή δζάεεζδ πμο ανίζηεηαζ
ζη) ηδκ ηεπκζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ημο μπήιαημξ
γ) ηδκ ηαηάζηαζδ ημο μδμζηνχιαημξ ηαζ βεκζηά ηδξ μδμφ
δ) ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο εέηεζ μ ηχδζηαξ μδζηήξ ηοηθμθμνίαξ (άδεζα μδήβδζδξ, αζθάθεζαξ,
ηαπφηδηαξ, αάνδ η.θπ.).
ε) ημ επίπεδμ βκχζδξ μδήβδζδξ ηαζ βεκζημφ πεζνζζιμφ ιδπακήιαημξ.
Καλόλαο 1νο
Απυηηδζδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ άδεζαξ μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ βζα ημ ιδπάκδια πμο εέθεζ κα
μδδβήζεζ. Δηηυξ απυ ηδκ απυηηδζδ ηδξ άδεζαξ μ μδδβυξ ημο ιδπακήιαημξ πνέπεζ κα απμηηήζεζ
ηδκ απαζημφιεκδ βκχζδ ςξ πνμξ ημ πεζνζζιυ ημο ιδπακήιαημξ, πμο εα ηοηθμθμνήζεζ δδθαδή υθα
ηα θεζημονβζηά ημο ζημζπεία ςξ υπδια (ιμκάδα ζζπφμξ, ιεηαθμνά ηδξ ηίκδζδξ, μδήβδζδξ,
πέδδζδξ, θςηζζιμφ).
Αζθαθζζηζηή ηάθορδ ημο ιδπακήιαημξ.
Καλόλαο 2νο
Δημζιυηδηα ημο ιδπακήιαημξ ςξ πνμξ ηα θεζημονβζηά ηαζ ηεπκζηά ημο ζημζπεία, ημκ ελμπθζζιυ
ημο ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ.
Καλόλαο 3νο
Πθδνυηδηα ηςκ αμδεδηζηχκ ελμπθζζιχκ υπςξ ηδξ ενβαθεζμεήηδξ, ημο θανιαηείμο, ημο
πονμζαεζηήνα ηαζ ημο πνμαθεπυιεκμο ελμπθζζιμφ αζθαθείαξ ζε πενίπηςζδ αηζκδημπμίδζδξ (π.π.
ηνίβςκμ) ηαεχξ ηαζ ηδξ φπανλδξ ημο εζδζημφ ζήιαημξ (εζδζηήξ ηνζβςκζηήξ πζκαηίδαξ) πμο
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οπμδεζηκφεζ ζηα αημθμοεμφκηα μπήιαηα ηδκ πνμπμνεία μπήιαημξ πμο ηζκείηαζ ανβά
(αναδοπμνμφκ υπδια).

Καλόλαο 4νο
Ηδζαίηενδ πνμζμπή ηαηά ημ λεηίκδια ημο ηζκδηήνα. Έθεβπμξ ηςκ θεζημονβζηχκ ζημζπείςκ ημο
ιδπακήιαημξ (ακάνηδζδξ, P.T.O, δζαθμνζηχκ, η.θπ.) ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο, βζα ηδκ
φπανλδ αηυιςκ, γχςκ, η.θπ. ηδκ πενίπηςζδ έθλδξ δζαθυνςκ ιδπακδιάηςκ ή νοιμοθηχκ πνέπεζ
κα οπάνλεζ ζοιθςκία ιε ημοξ ηακυκεξ ημο Κ.Ο.Κ ηαζ ηζξ θμζπέξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ π.π. ιέβζζηεξ
δζαζηάζεζξ ηαζ αάνδ.

Καλόλαο 5νο
Ξεηίκδια απυ ημ πχνμ ζηάειεοζδξ ηαζ ζηάζδξ ιε πνμζμπή ηαηά ηδκ έλμδμ βζα ημ δνυιμ,
ηδνχκηαξ ηα οπάνπμκηα ζήιαηα, ηδκ πνμηεναζυηδηα ηςκ θμζπχκ μπδιάηςκ, πμο ηζκμφκηαζ ζημ
δνυιμ ηαζ ηζξ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ.
Καλόλαο 6νο
Ζ ηίκδζδ ζημ δνυιμ βίκεηαζ ζημ δελζυ ημο μδμζηνχιαημξ ιέπνζ ηδκ πθασκή ζοκεπή βναιιή,
εθυζμκ οπάνπεζ, είηε μ δνυιμξ είκαζ δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ είηε ιμκήξ, δίκμκηαξ, υζμ είκαζ δοκαηυ,
ηδκ εοπένεζα ημο πνμζπενάζιαημξ ζηα άθθα μπήιαηα, ηονίςξ ηα αοημηίκδηα πμο ηζκμφκηαζ ιε
ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα. Να οπμθμβίγεηε πάκηα υηζ ηζκείζηε ιε έκα υπδια ιζηνήξ ηαπφηδηαξ ηαζ
ιενζηέξ θμνέξ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ εα πνέπεζ κα είζηε ζδζαίηενα πνμζεηηζημί ηαζ ακεηηζημί
ζημοξ άθθμοξ μδδβμφξ.
Καλόλαο 7νο
Ζ ηήνδζδ υθςκ ηςκ ζδιάκζεςκ ηαζ ηςκ ηακυκςκ ημο Κ.Ο.Κ είκαζ οπμπνεςηζηή, αδζαθμνχκηαξ
εάκ παναηδνείηε υηζ ηάπμζμζ μδδβμί δεκ ηδνμφκ αοηά.

Καλόλαο 8νο
Ζ αηζκδζία ημο μπήιαημξ επί ηδξ μδμφ, υηακ δεκ είκαζ επζηνεπηή δ ζηάζδ ή ζηάειεοζδ,
επζηνέπεηαζ ιυκμ ζε πενζπηχζεζξ ακάβηδξ (ιδπακζηήξ αθάαδξ, αηοπήιαημξ η.θπ.) ηαζ ιε ηδκ
πνμτπυεεζδ υηζ εα πνδζζιμπμζδεμφκ μζ ζδιάκζεζξ (ακααυζαδια ημο ηίηνζκμο θςηυξ-αθάνι) ηαζ
δ ημπμεέηδζδ ημο ηνζβχκμο επί ημο μδμζηνχιαημξ.
Δάκ έπεζ ζοιαεί αηφπδια ζημ μπμίμ είπεξ ζοιιεημπή ηαζ εζφ, ςξ μδδβυξ μπήιαημξ, δεκ
εβηαηαθείπεζξ πμηέ ημκ πχνμ ημο αηοπήιαημξ πνζκ ηδκ ηαηημπμίδζδ ημο εέιαημξ. Ακηίεεηα
επζδζχηεζξ κα αμδεήζεζξ ιε ηάεε ηνυπμ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ.
Καλόλαο 9νο
Καηά ηδκ ηίκδζή ζαξ εθέβπεηαζ ζοκεπχξ ημ δνυιμ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηαζ ηςκ θμζπχκ μπδιάηςκ
ειπνυξ, πίζς, δίπθα, είηε απυ ημοξ ηαενέπηεξ είηε απεοεείαξ.
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Όηακ θεάζεηε ζημκ ηυπμ ενβαζίαξ ηαζ πνζκ λεηζκήζεηε αοηή, εθέβπεηε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ
πανεθημιέκςκ ηαζ ηδ ζφκδεζή ημοξ ιε ημ βεςνβζηυ εθηοζηήνα.
Καλόλαο 10νο
Μεηά ημ πέναξ ηδξ ενβαζίαξ, βζα ηδκ επζζηνμθή ημο ιδπακήιαημξ ζημ πςνζυ εθέβπεηαζ δ
ηαηάζηαζδ ηςκ πανεθηυιεκςκ, ηςκ ηνμπχκ ηαζ δ ηαηάζηαζδ ημο ιδπακήιαημξ ςξ πνμξ ημκ
ελμπθζζιυ, ηδκ αζθάθεζα ηοηθμθμνίαξ (π.π. θχηα, ζφζηδια δζεφεοκζδξ ηαζ πέδδζδξ, ζφζηδια
ζοθθμβήξ η.θπ), ηαεχξ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ιεηαθενυιεκςκ θμνηίςκ ιε ηδ νοιμφθηα.

2. Καλόλεο Υεηξηζκνύ ζηνπο Υώξνπο Δξγαζίαο
Δπεζδή μ μδδβυξ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ είκαζ ηαζ πεζνζζηήξ αοημφ ζημ πχνμ ενβαζίαξ
απαζηείηαζ κα βκςνίγεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο, ςξ πεζνζζηήξ ημο ιδπακήιαημξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ:
α) ηδκ ηαηδβμνία ημο ιδπακήιαημξ πμο πεζνίγεηαζ (εθηοζηήναξ, ζοθθεηηζηή ιδπακή, ρεηαζηζηυ,
η.θπ.) ηαζ ηζξ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ πμο έπεζ ηάεε ιία, ςξ πνμξ ηδκ άδεζα πεζνζζιμφ.
α) Σμ επίπεδμ βκχζδξ ςξ πνμξ ημ πεζνζζιυ ημο ιδπακήιαημξ.
β) Σζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ πμο επδνεάγμκηαζ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ εηιεηάθθεοζδξ, ηζξ
ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ημ έδαθμξ, η.θπ.
δ) Σδκ πνμεημζιαζία πμο έπεζ ακάβηδ κα βίκεζ ζημ ιδπάκδια πνζκ ανπίζεζ ηδ θεζημονβία.
ε) ηζξ πενζπηχζεζξ ιεηαθμνάξ θμνηίμο, αοηυ εα πνέπεζ κα είκαζ ιε ημκ πθέμκ αζθαθή ηνυπμ
ζηενεςιέκμ.
Καλόλαο 1νο
Δθέβπεηαζ δ εημζιυηδηα ημο ιδπακήιαημξ ιε ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ πμο πνεζάγεηαζ κα θένεζ,
ακάθμβα ιε ηδκ ενβαζία πμο εα εηηεθέζεζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ απυ ηδ εέζδ ημο μδδβμφπεζνζζηή ηαζ ακ πνεζαζηεί απυ ημ έδαθμξ.
Καλόλαο 2νο
Δθέβπεηαζ δ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ημ έδαθμξ ή δ ηαθθζένβεζα ηαζ βεκζηά αοηυ πμο
εα δεπεεί ηδκ επέιααζδ ημο ιδπακήιαημξ ςξ πνμξ ηδκ εημζιυηδηά ημο.
Καλόλαο 3νο
πεδζαζιυξ εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ βεςνβζηήξ ηεπκζηήξ, ημοξ
επζααθθυιεκμοξ ηακυκεξ απυ ηδκ οπάνπμοζα κμιμεεζία (π.π. πμθθαπθή ζοιιυνθςζδ) ηαζ ηδξ
μδδβίεξ πνήζδξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ηδξ οπάνπμοζαξ ειπεζνίαξ.
Καλόλαο 4νο
Γμηζιαζηζηή εθανιμβή ηαζ έθεβπμξ ηδξ πμζυηδηαξ ενβαζίαξ. Λήρδ απυθαζδξ βζα ζοκέπζζδ ή υπζ
ηδξ ενβαζίαξ ζηδκ πενίπηςζδ ιδ ζηακμπμίδζδξ, ή δζυνεςζδξ ηςκ εθανιμγμιέκςκ νοειίζεςκ ημο
θενυιεκμο ελμπθζζιμφ η.θπ.
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Καλόλαο 5νο
Όζμ ενβάγεηαζ ημ ιδπάκδια, μ εηπειπυιεκμξ ευνοαμξ απυ ηα δζάθμνα θεζημονβζηά ημο ζημζπεία
πνέπεζ κα είκαζ πνμαθεπυιεκμξ ηαζ ζηαεενυξ, ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ ηάης απυ
ζοκεπή έθεβπμ.
Καλόλαο 6νο
Ζ επζαίααζδ ζοκμδδβμφ-αμδεμφ είκαζ επζηνεπηή ιυκμ υηακ είκαζ εθμδζαζιέκμ ημ ιδπάκδια ιε
εζδζηυ ηάεζζια απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή.
Καλόλαο 7νο
Δθυζμκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ αζζεακεείηε ηυπςζδ ή ζςιαηζηή αδζαεεζία πνέπεζ κα
δζαηυρεηε αοηή ηαζ ιεηά ημ πέναξ αοηχκ ιπμνείηε κα ζοκεπίζεηε.

3. Δηδηθνί Καλόλεο Οδήγεζεο ζηνπο δξόκνπο
Σα βεςνβζηά ιδπακήιαηα ιπμνμφκ κα ηοηθμθμνμφκ ζ’ υθμοξ ημοξ δνυιμοξ, εηηυξ απυ ημοξ
δνυιμοξ ηαπείαξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ ημοξ αοημηζκδηυδνμιμοξ. Χξ πανάδεζβια ακαθένμοιε ηδκ μδυ
Αεδκχκ – Λαιίαξ – Θεζζαθμκίηδξ, ηδκ μδυ Αεδκχκ – Κμνίκεμο – Παηνχκ η.θπ.
Οζ μδμί ιπμνεί κα θένμοκ μνμεεηδιέκμ μδυζηνςια, κα έπμοκ ηάθορδ ιε ζηθδνυ οθζηυ (π.π.
ηζζιέκημ, ή ιαθαηυ π.π. άζθαθημ, κα ιδκ έπμοκ ηαευθμο ηάθορδ ιε δζάθμνδ ζοιπενζθμνά ζηδκ
ακημπή απυ ηδ δζέθεοζδ ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ιάθζζηα οπυ θμνηίμ, κα θένμοκ
ηαιπφθεξ ή πθάημξ πμο δοζημθεφεηαζ κα ηζκδεεί ημ ιδπάκδια, η.θπ.)
Ζ ηίκδζδ ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ βίκεηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ εκηυξ ηςκ ηαημζηδιέκςκ
πενζμπχκ, υπμο ιπμνεί κα ζζπφμοκ εζδζημί ηακυκεξ ηοηθμθμνίαξ (πενζμνζζιυξ ηοηθμθμνίαξ,
ζηάειεοζδξ, ζηάζδξ η.θπ.), ημοξ μπμίμοξ πνέπεζ κα βκςνίγεηε ηαζ κα ζοιιμνθχκεζηε.
Αηυιδ ηζκμφιεκμζ ζημ δνυιμ έπεηε οπμπνεχζεζξ ςξ πνμξ ημοξ θμζπμφξ μδδβμφξ ακάθμβα ιε ηζξ
ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ηάεε θμνά, χζηε κα ιδκ είζηε οπεφεοκμζ ή ζοιιέημπμζ ζε πνμηθδεέκ
αηφπδια ή αζοκεπείξ ζημοξ ηακυκεξ ημο ηχδζηα μδζηήξ ηοηθμθμνίαξ.
Γεκζηυξ ηακυκαξ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ μπδιάηςκ ζηζξ δζαζηαονχζεζξ είκαζ υηζ ημ ηζκμφιεκμ υπδια
απυ δελζά έπεζ πνμηεναζυηδηα εηηυξ ηαζ νοειίγεηαζ ιε ζδιάκζεζξ. Ο ίδζμξ ηακυκαξ ζζπφεζ ηαζ ζηζξ
πενζπηχζεζξ ηίκδζδξ ημο μπήιαημξ ζηζξ πθαηείεξ.
Έπμκηαξ οπυρδ υθα ηα παναπάκς, εεςνμφιε ακαβηαίμ κα ηάκμοιε λεπςνζζηή ακαθμνά ζε
μνζζιέκμοξ εζδζημφξ ηακυκεξ μδήβδζδξ, ημοξ μπμίμοξ πνέπεζ κα βκςνίγεηε ςξ μδδβυξ πεζνζζηήξ
βεςνβζημφ ιδπακήιαημξ ηαζ μθείθεηε κα ηδνείηε βζα ηδκ αζθαθέζηενδ ηοηθμθμνία ηςκ
μπδιάηςκ ηαζ μζ μπμίμζ αθμνμφκ:
1. ηδκ ηίκδζδ ηαηά ιήημξ ημο δνυιμο,
2. ηδκ ηίκδζδ ζε δζαζηαονχζεζξ
3. ηδκ ηίκδζδ εκηυξ ηαημζηδιέκςκ πενζμπχκ
4. ηδκ ηίκδζδ ζε μδμφξ ιε ιεβάθδ ηθίζδ,
5. ηδκ ηίκδζδ ζε ζδζαίηενα ζηεκμφξ δνυιμοξ,
6. ηδκ ηήνδζδ απμζηάζεςκ απυ πνμπμνεουιεκα μπήιαηα,
7. ηδκ ηίκδζδ πνμξ ηα πίζς,
8. ηδκ ηίκδζδ ζε βέθονεξ,
9. ηδκ ηίκδζδ ζε ζηνμθέξ,
10. ηδκ ηίκδζδ ζε ζοκεήηεξ ιε πενζμνζζιέκδ μναηυηδηα
96

11. ημ πνμζπέναζια ιε ημ αβνμηζηυ ιδπάκδια
12. ηδκ ζηάζδ –ζηάειεοζδ επί ηδξ μδμφ
13. ηδ ζοιπενζθμνά ζε έηηαηηεξ ηαηαζηάζεζξ
14. ηδ θυνηζζδ ηςκ νοιμοθημοιέκςκ

3.1 Κίλεζε θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ
Ζ ηίκδζδ ζε δνυιμ μπμζαζδήπμηε ηαηδβμνίαξ βίκεηαζ ζημ δελζυ άηνμ αοημφ ηαζ, ακ ζημ άηνμ
οπάνπεζ ζοκεπήξ βναιιή δ μπμία μνίγεζ ημ ένεζζια ημο δνυιμο, ιέπνζ ηδ βναιιή αοηή. Ζ
μνζμεέηδζδ ηδξ μδμφ, είηε είκαζ ιμκήξ είηε δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ, ιε ηφνζα θςνίδα ηοηθμθμνίαξ
ηαζ ένεζζια , παναηδνείηε ιυκμ ζε αζθαθημζηνςιέκα μδμζηνχιαηα.
ηδκ πενίπηςζδ πμο δ μδυξ έπεζ πενζμνζζιέκμ πθάημξ, εα πνέπεζ, ηζκχκηαξ ημ ιδπάκδιά ζαξ υζμ
ημ δοκαηυκ δελζυηενα ηαζ επί ημο ενείζιαημξ, κα δζεοημθφκεηε ηδ δζέθεοζδ άθθςκ μπδιάηςκ πμο
επζεοιμφκ κα ζαξ πνμζπενάζμοκ ή ηζκμφκηαζ ζηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ.
Ζ ηίκδζδ ανζζηενυηενα πνμξ ημ ηέκηνμ ηδξ μδμφ (ζηδκ πενίπηςζδ μδμφ δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ) ή
ανζζηενά (ζηδκ πενίπηςζδ μδμφ ιμκήξ ηαηεφεοκζδξ), επζηνέπεηαζ ιυκμ υηακ εέθεηε κα αθθάλεηε
ηαηεφεοκζδ ή υηακ οπάνπεζ ειπυδζμ ειπνυξ (ζηαειεοιέκμ άθθμ υπδια, πεγυξ, γχμ, γςήθαημ
υπδια ή υηακ πνυηεζηαζ κα ηζκδεεί ημ ιδπάκδια ζε ηθεζζηή ζηνμθή). Ακαθοηζηυηενεξ μδδβίεξ βζα
ημκ ηνυπμ πνμζπέναζδξ ακαθένμκηαζ ζηδ ζπεηζηή πανάβναθμ πμο αημθμοεεί.

3.2 Κίλεζε ζηηο δηαζηαπξώζεηο
Όπςξ ακαθέναιε ηαζ παναπάκς, μ βεκζηυξ ηακυκαξ πμο ζζπφεζ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ζε
δζαζηαονχζεζξ, ηαζ ζδζαίηενα υηακ δεκ οπάνπμοκ άθθεξ ζδιάκζεζξ, είκαζ υηζ ημ ηζκμφιεκμ απυ
δελζά υπδια έπεζ πνμηεναζυηδηα.
Δίκαζ ζδιακηζηυ θεάκμκηαξ ζε ιζα δζαζηαφνςζδ, κα ηάκεηε ηζξ ελήξ ζηέρεζξ:
έπεηε ημ δζηαίςια κα ζηνίρεηε;
πμζμξ έπεζ πνμηεναζυηδηα;
πμζα δζαδνμιή πνέπεζ κα αημθμοεήζεηε βζα κα πενάζεηε ηδ δζαζηαφνςζδ;
Πμθθέξ θμνέξ, πνέπεζ κα έπεηε οπυρδ υηζ δ ηίκδζδ ζηζξ δζαζηαονχζεζξ, ηονίςξ εκηυξ
ηαημζηδιέκςκ πενζμπχκ νοειίγεηαζ απυ ηνμπμκυιμ ή άθθεξ ζδιάκζεζξ (θςηεζκμφξ ζδιαημδυηεξ,
ζήιακζδ επί ημο μδμζηνχιαημξ, πζκαηίδεξ) ηα μπμία είζηε οπμπνεςιέκμζ κα αημθμοεήζεηε. Ζ ιδ
ηήνδζδ αοηχκ ζοκεπάβεηαζ πνδιαηζηυ πνυζηζιμ ηαζ πζεακή πνυηθδζδ αηοπήιαημξ. Όηακ δεκ
οπάνπμοκ μζ ζπεηζηέξ ζδιάκζεζξ είζηε οπμπνεςιέκμζ κα αημθμοεήζεηε ημκ βεκζηυ ηακυκα
πνμηεναζυηδηαξ, ημο απυ ηα δελζά ενπυιεκμο μπήιαημξ. Ζ ζοκήεδξ ζήιακζδ πμο απακηάηαζ ζηζξ
δζαζηαονχζεζξ είκαζ ημ ζήια ημο STOP, ημ ζήια ηδξ πνμηεναζυηδηαξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
δζαζηαφνςζδξ ιε ζζδδνμδνμιζηή βναιιή μζ πνμαθεπυιεκεξ ζδιάκζεζξ.
α) Σν ζήκα ηνπ STOP (ζηνπ)
Ζ φπανλδ ημο ζήιαημξ αοημφ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα αηζκδημπμζήζεηε ημ ιδπάκδια πνμ αοημφ
ηαζ κα ηζκδεείηε πνμξ ηδ δζαζηαφνςζδ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ηαζ εθυζμκ δεκ οπάνπμοκ άθθα
μπήιαηα ηάεεηα ζηδκ πμνεία ζαξ. Σμ ζήια αοηυ ιπμνεί κα είκαζ βναιιέκμ ζε πζκαηίδα ή επί ημο
μδμζηνχιαημξ ή ηαζ ζηα δφμ.
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β) Σν ζήκα πξνηεξαηόηεηαο
Ζ ζήιακζδ ιζαξ μδμφ, πμο δδθχκεζ πνμηεναζυηδηα βίκεηαζ ιε πζκαηίδα ζπήιαημξ νυιαμο ιε
ηίηνζκμ θυκημ ηαζ πενίβναιια θεοηυ (πζκαηίδα Ρ-3). Ζ ιαφνδ βναιιή πζαζηή επί ηδξ πζκαηίδαξ
αοηήξ ζδιαίκεζ υηζ δ μδυξ πνμηεναζυηδηαξ ηεθεζχκεζ (πζκαηίδα Ρ-4). Όηακ ηζκμφιεεα ζε ιζα μδυ,
δ μπμία πνυηεζηαζ κα δζαζηαονςεεί ιε μδυ πνμηεναζυηδηαξ ηυηε αοηυ ζδιαίκεηαζ ιε εζδζηή
πζκαηίδα ζήιακζδξ ακηίζηνμθμο ηνζβχκμο ιε ηίηνζκμ θυκημ ηαζ ηυηηζκμ πενίβναιια (πζκαηίδα Ρ1). Σμ ζήια αοηυ ιπμνεί κα ημ δμφιε πμθθέξ θμνέξ πάκς απυ θςηεζκμφξ ζδιαημδυηεξ βζα κα
πνμεζδμπμζήζμοκ ημκ μδδβυ ςξ πνμξ ηδκ ζζπφ ημο υηακ μζ ζδιαημδυηεξ δε θεζημονβμφκ

γ) Σα ζήκαηα δηαζηαπξώζεσλ κε ζηδεξόδξνκν
Οζ δζαζηαονχζεζξ ιε ζζδδνυδνμιμ δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ:
- ηζξ αθφθαηηεξ ηαζ
- ηζξ θοθαζζυιεκεξ
Οζ αθφθαηηεξ δεκ θένμοκ θνάβιαηα (ιπάνεξ) δζαημπήξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ
ζδιαίκμκηαζ ιε ζήιαηα. Σα ζήιαηα ιπαίκμοκ ζε μνζζιέκεξ απμζηάζεζξ απυ ηδ ζζδδνμδνμιζηή
βναιιή 300-200-100 ιέηνα βζα ηδκ έβηαζνδ πνμεζδμπμίδζδ ηςκ μδδβχκ.
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ηζξ θοθαζζυιεκεξ οπάνπμοκ θνάβιαηα (ιπάνεξ) ζε ηάεε ηαηεφεοκζδ ηοηθμθμνίαξ ηςκ
μπδιάηςκ ιε θςηεζκή ζδιαημδυηδζδ (ακααμζαήκεζ ηυηηζκμ θακάνζ ηαηά ηδ δζέθεοζδ ηςκ
ηνέκςκ) ηαζ ζοβπνυκςξ πνζκ ηδκ δζαζηαφνςζδ ημπμεεημφκηαζ ζήιαηα.

Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ πνμ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ οπάνπεζ ζήιακζδ ιε ημ ζήια STOP
ηαζ ζηζξ αθφθαηηεξ πςνίξ θνάβιαηα (ιπάνεξ), ημ ζήια, ιε ζπήια ημο βνάιιαημξ Υ.

δ) Ρύζκηζε θπθινθνξίαο κε ηξνρνλόκν
Πμθθέξ θμνέξ ζηζξ δζαζηαονχζεζξ υηακ είκαζ αολδιέκδ δ ηίκδζδ ιπμνεί δ ηοηθμθμνία κα
νοειίγεηαζ απυ ηνμπμκυιμ είηε οπάνπμοκ θςηεζκμί ζδιαημδυηεξ είηε υπζ. Σα ζήιαηα ημο
ηνμπμκυιμο βίκμκηαζ ιε ηα πένζα ηαζ ηδ εέζδ ημο ζχιαηυξ ημο ηαζ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζημ
ηεθάθαζμ 3 πανάβναθμ 2.1. Ζ ηήνδζδ ηςκ ζδιάηςκ ημο ηνμπμκυιμο είκαζ οπμπνεςηζηή. Δπίζδξ
ηα ζήιαηα ημο ηνμπμκυιμο οπενζζπφμοκ ηάεε άθθδξ ζήιακζδξ πμο ιπμνεί κα οπάνπεζ ζημ δνυιμ.
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ε) Πνξεία θαηά ηελ αιιαγή θαηεύζπλζεο

ηζξ δζαζηαονχζεζξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα, εηηυξ ηδξ εοεείαξ ηίκδζδξ, βζα αθθαβή
ηαηεφεοκζδξ. Ζ ηίκδζδ ημο ιδπακήιαημξ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ακάθμβα ιε ημ δνυιμ πμο
ηζκείζηε ηαζ ημ δνυιμ πμο εα αημθμοεήζεηε (ιμκήξ ηαηεφεοκζδξ, δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ)
πνέπεζ κα βίκεζ υπςξ ζηα δζαβνάιιαηα ηδξ παναβνάθμο 3.1
3.3 Κίλεζε εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ
ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, μζ ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ ζηδκ φπαζενμ, έπμοκ ηαημζπεδζαζηεί
μδζηά ηαζ θεζημονβμφκ, πςνίξ ζδζαίηενεξ ζδιάκζεζξ ή ηοηθμθμνζαημφξ ηακυκεξ ηυζμ βζα ηα
μπήιαηα υζμ ηαζ βζα ημοξ πεγμφξ μζ μπμίμζ επζπθέμκ οζηενμφκ ηοηθμθμνζαηήξ αβςβήξ. Καηά
ζοκέπεζα ηαηά ηδκ ηίκδζδ εκηυξ ηαημζηδιέκςκ πενζμπχκ απαζημφκηαζ εζδζημί πεζνζζιμί ηαζ
ζδζαίηενδ πνμζμπή απυ ημοξ πεζνζζηέξ ηςκ βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ.
Γεκζηά, μζ δνυιμζ είκαζ ζηεκμί, πςνίξ ζδιάκζεζξ / πζκαηίδεξ, πςνίξ πεγμδνυιζα ηαζ δ δζέθεοζδ
γχςκ ιε ή πςνίξ ζοκμδυ, πμδδθάηςκ ηαζ παζδζχκ είκαζ ζοπκή. Αηυια ζημοξ δνυιμοξ αοημφξ
ηοηθμθμνμφκ εζδζηά μπήιαηα ή ιδπακήιαηα εηηέθεζδξ δζαθυνςκ ενβαζζχκ υπςξ ζπμθζηά,
απμννζιιαημθυνα, μπήιαηα ηνμθμδμζίαξ ηαηαζηδιάηςκ, ιδπακήιαηα ένβςκ, μπήιαηα εηηάηημο
ακάβηδξ η.θπ. ε αοηά, πνμζηίεεκηαζ ηαζ ηα μπήιαηα πμο είκαζ ζηαειεοιέκα ζημ δνυιμ, κυιζια ή
πανάκμια, μζ πμιπέξ ακενχπςκ ζε μνζζιέκεξ εηδδθχζεζξ ή ηεθεηέξ η.θπ.

Γζα ημκ αβνυηδ/ μδδβυ ημο βεςνβζημφ ιδπακήιαημξ, δ ηίκδζδ ιέζα ζε ηαημζηδιέκδ πενζμπή, οπυ
ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ απμηεθεί ηαεδιενζκυ δεδμιέκμ. Βαζζηυ ιέθδιά ημο βζα ηδκ απμθοβή
αηοπήιαημξ είκαζ κα μδδβεί ιε αολδιέκδ πνμζμπή ηαζ κα θνμκηίγεζ κα ηζκείηαζ ιε ιζηνή
ηαπφηδηα.
Δπίζδξ, υζμ είκαζ δοκαηυκ, μζ ηζκήζεζξ ιέζα ζημ πςνζυ πνέπεζ κα είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Οζ ζηάζεζξ
ή μζ ζηαειεφζεζξ ζε μπμζμδήπμηε δνυιμ, ζε πθαηεία, ιπνμζηά ζε ζπμθεία, ιαβαγζά, ηαθεκεία ηαζ
θμζπά πμθοζφπκαζηα ζδιεία υπμο ηοηθμθμνμφκ άκενςπμζ, πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ.
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Φοζζηά οπάνπμοκ ηάπμζεξ ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ ζηδκ φπαζενμ πμο θυβς ημο ιεβέεμοξ ημοξ,
έπμοκ μδζηά παναηηδνζζηζηά αζηζηχκ πυθεςκ, ιε ζδιάκζεζξ νφειζζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ
μπδιάηςκ ηαζ πεγχκ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δ ηήνδζδ ηςκ ζδιάκζεςκ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ
μδδβχκ, είκαζ απυθοηα ακαβηαία ηαζ ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ απμθοβή αηοπδιάηςκ. Γζα ηα βεςνβζηά
ιδπακήιαηα ιπμνεί κα οπάνπμοκ εζδζημί πενζμνζζιμί, πένακ ηςκ ζδιάκζεςκ ιε ηζξ πζκαηίδεξ Ρ-7,
Ρ-8, Ρ-9 πμο ζζπφμοκ βζα υθα ηα μπήιαηα, μζ μπμίμζ π.π. απαβμνεφμοκ ηδκ ηοηθμθμνία ζε
μνζζιέκμοξ δνυιμοξ ή πενζμπέξ πμο θένμοκ εζδζηέξ ζδιάκζεζξ υπςξ ημ ζήια Ρ-18. Αηυια ιπμνεί
κα οπάνπμοκ ζδιάκζεζξ ιε θςηεζκμφξ ζδιαημδυηεξ βζα μπήιαηα ηαζ πεγμφξ, δζαβναιιίζεζξ,
εζδζηέξ απαβμνεφζεζξ, νοειίζεζξ ζηάζδξ/ ζηάειεοζδξ η.θπ. Καηά ηδκ ηίκδζδ εκηυξ ηαημζηδιέκςκ
πενζμπχκ δίδεηαζ πάκηα πνμηεναζυηδηα ζημοξ πεγμφξ, ηα γχα ηαζ ημοξ πμδδθάηεξ ηαζ απμθεφβεηαζ
δ πνήζδ ηςκ δπδηζηχκ μνβάκςκ (ηθάλμκ) εηηυξ ηςκ πενζπηχζεςκ απμθοβήξ αηοπήιαημξ.

3.4 Κίλεζε ζε νδνύο κε κεγάιε θιίζε
Ο μδδβυξ πμο ηζκείηαζ ηαηενπυιεκμξ ηδκ μδυ οπμπνεμφηαζ κα παναπςνεί πνμηεναζυηδηα ζημκ
ακενπυιεκμ, δδθαδή ηζκείηαζ πςνίξ κα ειπμδίγεηαζ δ άκμδμξ ημο ακενπυιεκμο μπήιαημξ.
Δπίζδξ δ ηίκδζδ ημο ιδπακήιαημξ ζαξ ζε ηαηενπυιεκμ δνυιμ απαζηεί ζδζαίηενδ πνμζμπή, δδθαδή
ιζηνή ηαπφηδηα, ιεηαθενυιεκα ιε ημ νοιμοθημφιεκμ θμνηία ιζηνυηενα ηςκ επζηνεπυιεκςκ,
ηαηάζηαζδ ηςκ θνέκςκ ηαζ ηςκ εθαζηζηχκ ηαθή, ηήνδζδ απυζηαζδξ απυ πνμπμνεουιεκμ υπδια
ανηεηή, χζηε ζε πενίπηςζδ αναδοπμνίαξ (θνεκανίζιαημξ) κα ιδκ πνμηθδεεί γδιζά ή αηφπδια ιε
ημ πνμπμνεουιεκμ υπδια. Οζ δνυιμζ ιεβάθδξ ηθίζδξ ιε αολδιέκδ ηίκδζδ ζοκήεςξ ζδιαίκμκηαζ
ιε ηζξ πζκαηίδεξ Κ-3, Κ-4.
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Πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ μζ μδμί πςνίξ επέκδοζδ ημο μδμζηνχιαημξ ιε άζθαθημ έπμοκ ιεζςιέκδ
πνυζθοζδ, άνα ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ βζα μθίζεδζδ. Καηά ηδκ ηίκδζδ ζε ηέημζμοξ δνυιμοξ ηαθυ
είκαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ, υηακ ημ ιδπάκδια είκαζ ελμπθζζιέκμ, δ ηίκδζδ ηαζ ζημοξ ηέζζενζξ
ηνμπμφξ (δζπθυ δζαθμνζηυ) ηαζ δ πνήζδ ιζηνήξ ζπέζδξ ιεηάδμζδξ (ανβυ). Αοηυ εα πνέπεζ κα
βίκεηαζ ηαζ υηακ ηζκείζηε ζε ακήθμνμ, βζα κα ηζκήζηε ιε αζθάθεζα ιεζχκμκηαξ ημκ ηίκδοκμ βζα
μθίζεδζδ πνμξ ηα πίζς.
ηδ πχνα ιαξ ηα πενζζζυηενα αηοπήιαηα έπμοκ βίκεζ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ζημοξ δνυιμοξ ιε ηθίζδ,
πμο μζ μδδβμί δεκ ιπμνμφκ πμθθέξ θμνέξ κα εηηζιήζμοκ ηζξ ζοκεήηεξ ημο δνυιμο ηαζ ηζξ
δοκαηυηδηεξ ημο ιδπακήιαημξ.
Λέβεηε υηζ μ ηαθυξ ή μ ηαηυξ μδδβυξ ημο ιδπακήιαημξ θαίκεηαζ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ζημοξ δνυιμοξ
αοημφξ. Πνέπεζ κα δίκεηαζ πνμηεναζυηδηα ζηα μπήιαηα ιεβάθμο υβημο, ζηα μπήιαηα πμο
ιεηαθένμοκ ακενχπμοξ (θεςθμνεία), ή εζδζηά θμνηία, ζηα γςήθαηα μπήιαηα η.θπ.
Γεκζημί ηακυκεξ βζα ηδκ ηίκδζδ ζε δνυιμοξ ιεβάθδξ ηθίζδξ είκαζ:





ην κηθξόηεξν όρεκα παξαρσξεί πξνηεξαηόηεηα
θάζε όρεκα παξαρσξεί πξνηεξαηόηεηα ζηα ιεσθνξεία πνπ κεηαθέξνπλ πξόζσπα
θάζε όρεκα παξαρσξεί πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ζπξκνύο ή ζε εηδηθά νρήκαηα κεγάινπ όγθνπ ή δσήιαηα
ζπλήζσο ην θαηεξρόκελν όρεκα παξαρσξεί πξνηεξαηόηεηα ζην αλεξρόκελν

3.5 Κίλεζε ζε ηδηαίηεξα ζηελνύο δξόκνπο
Ζ ηίκδζδ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ βίκεηαζ ζε αβνμηζημφξ δνυιμοξ
πμο ημ πθάημξ ημοξ είκαζ υζμ επανηεί βζα ηδκ ηίκδζδ εκυξ ιυκμ ιδπακήιαημξ /μπήιαημξ. ’ αοηέξ
ηζξ πενζπηχζεζξ ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ ζηνμθέξ υπμο δ μναηυηδηα είκαζ πενζμνζζιέκδ, δ ηίκδζδ ημο
ιδπακήιαημξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή, ιε ιζηνή ηαπφηδηα ηαζ πάκηα ιε δζάεεζδ
δζεοηυθοκζδξ ηάεε άθθμο μπήιαημξ πμο πνδζζιμπμζεί ηδκ ίδζα ζηζβιή ηδκ μδυ. Γζ’ αοηυ υηακ
ειθακζζεεί ζε ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ άθθμ υπδια είζηε οπμπνεςιέκμξ κα ακαγδηήζεηε ζδιεία ηδξ
μδμφ ιε ηάπμζμ πθάηςια, υπμο ιπμνείηε αηζκδημπμζχκηαξ ημ ιδπάκδιά ζαξ, κα δζεοημθφκεηε ηδκ
δζέθεοζδ ημο άθθμο μπήιαημξ, μπμζαζδήπμηε ηαηδβμνίαξ είκαζ αοηυ. Με ημκ ίδζμ αηνζαχξ ηνυπμ
εκενβείηαζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο άθθμ υπδια, ηονίςξ αοημηίκδημ εέθεζ κα ζαξ πνμζπενάζεζ,
ζδζαίηενα υηακ ημ ιδπάκδιά ζαξ είκαζ ιεβάθμ π.π. υηακ νοιμοθηεί πανεθηυιεκμ.
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Δάκ εζείξ έπεηε ηδκ πνυεεζδ κα πνμζπενάζεηε, ηυηε, ιυκμ ιεηά απυ ζοκεκκυδζδ ιε ημ
πνμπμνεουιεκμ υπδια, (π.π. ιε ηα δπδηζηά υνβακα (ηθάλμκ) ή ηα θχηα) ιπμνείηε κα
βκςζημπμζήζεηε ηδκ πνυεεζδ ζαξ, πςνίξ αέααζα κα ημ απαζηήζεηε, αθμφ δεκ βκςνίγεηε ηζξ
ζοκεήηεξ ηίκδζδξ ημο πνμπμνεουιεκμο μπήιαημξ.
Ζ ζήιακζδ πμο δδθχκεζ υηζ μ δνυιμξ ζηεκεφεζ είηε απυ ηδ ιζα πθεονά είηε ηαζ απυ ηζξ δφμ
πνμαθέπεηαζ ιε ηζξ πζκαηίδεξ Κ-6α, Κ-6δ ηαζ Κ-5 μζ μπμίεξ ημπμεεημφκηαζ ηονίςξ ζε δνυιμοξ πμο
ηοηθμθμνμφκ υθεξ μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ υπζ ιυκμ αβνμηζηά ιδπακήιαηα. Γδθαδή
ζημοξ αβνμηζημφξ δνυιμοξ ζπάκζα εα ζοκακηήζεηε ακάθμβδ ζήιακζδ. Δπίζδξ είκαζ δοκαηυκ μζ
πζκαηίδεξ πμο ακαθέναιε παναπάκς κα ζοκδοάγμκηαζ ιε ηζξ πζκαηίδεξ Ρ-5 ηαζ Ρ-6 πμο
οπμδεζηκφμοκ ζημοξ μδδβμφξ ηδκ πνμηεναζυηδηα ηίκδζδξ ηςκ μπδιάηςκ έκακηζ ηςκ ακηίεεηα
ηζκμφιεκςκ επί ηδξ μδμφ ηαζ ηονίςξ πάκς απυ βέθονεξ.
Χξ πνμξ ημ πθάημξ ηςκ ιδπακδιάηςκ πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ αοηυ δεκ επζηνέπεηαζ κα λεπενκά
ηα 2,5 ιέηνα (ηφνζμ ιδπάκδια ή νοιμοθημφιεκμ) ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο είκαζ ιεβαθφηενμ, βζα
κα ηζκδεεί, απαζηείηαζ δ φπανλδ ζοκμδεοηζημφ μπήιαημξ ηδξ αζηοκμιίαξ (άνενμ 53 ημο Κ.Ο.Κ).

3.6 Σήξεζε απνζηάζεσλ από πξνπνξεπόκελα νρήκαηα
Ζ ηήνδζδ απμζηάζεςκ απυ πνμπμνεουιεκα μπήιαηα είκαζ απαναίηδηδ βζα δφμ θυβμοξ :
 ηελ απνθπγή ζύγθξνπζεο θαη
 ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ πξνζπεξάζκαηνο από άιιν όρεκα πνπ αθνινπζεί ή βξίζθεηαη αξηζηεξά ζαο θαη
ζέιεη λα θηλεζεί δεμηά.

Γζα ηδκ απμθοβή ζφβηνμοζδξ, δ απυζηαζδ πμο πνέπεζ κα ηδνείηαζ πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ
ηδξ απυζηαζδξ ιέβζζηδξ αζθαθμφξ πέδδζδξ. Αοηυ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο ιδπακήιαημξ
ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ μδμφ. Θεςνδηζηά πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ μ βεςνβζηυξ εθηοζηήναξ έπεζ
εθάπζζηδ απυζηαζδ πέδδζδξ ζε μνζγυκηζμ, ζηθδνυ ηαζ λδνυ επίπεδμ ηαζ ιέβζζηδ ηαπφηδηα
40πθι/χνα, ηα 25 ιέηνα. Τπυ άθθεξ ζοκεήηεξ υπςξ ζε ηαηδθυνα, πςιαηυδνμιμ η.θπ δ απυζηαζδ
ιεβαθχκεζ. Μεβάθδ απυζηαζδ πνέπεζ κα ηδνείηαζ υηακ ζηδκ μδυ ηζκμφκηαζ ηαζ αοημηίκδηα
μπήιαηα ηα μπμία έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα ηζκμφκηαζ ιε ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα ηαζ κα αθθάγμοκ
εφημθα εέζδ ζημ δνυιμ.
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Μεβάθεξ απμζηάζεζξ επίζδξ πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο έιπνμζεεκ ηζκείηαζ υπδια
ιεβάθμο υβημο, ζοκήεςξ θμνηδβά αοημηίκδηα, χζηε κα πανέπεηαζ δοκαηυηδηα πνμζπέναζδξ ζε
αθθά μπήιαηα πμο ηζκμφκηαζ πίζς ζαξ.

3.7 Κίλεζε πξνο ηα πίζσ
Ζ ηίκδζδ ημο ιδπακήιαημξ πνμξ ηα πίζς, υηακ ηζκείηαζ ζημ δνυιμ επζηνέπεηαζ ιυκμ υηακ δ
ηίκδζδ ειπνυξ είκαζ αδφκαηδ ηαζ υηακ οπάνπεζ πνυεεζδ βζα κα ζηαειεφζεηε αοηυ. ημοξ πχνμοξ
ηδξ ενβαζίαξ είκαζ δοκαηή δ ηίκδζδ πνμξ ηα πίζς ακάθμβα ηζξ ακάβηεξ πμο ηδκ επζαάθθμοκ, ανηεί
ηάεε θμνά κα εθέβπεηε ημ πεδίμ ηαζ ηδκ ηίκδζδ βζα απμθοβή αηοπήιαημξ. Ζ ηίκδζδ πνμξ ηα πίζς
πνεζάγεηαζ ζδζαίηενμ πεζνζζιυ υηακ ημ ιδπάκδια έθηεζ νοιμοθημφιεκμ. Πνμηεζιέκμο κα ηζκδεεί
ημ υπδια πνμξ δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ (κα ζηνίρεζ), εα πνέπεζ ζημ λεηίκδια κα ζηναθεί ημ
ηζιυκζ πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ χζηε κα πάνεζ ημ νοιμοθημφιεκμ ηδ εέζδ πμο πνέπεζ, ηαζ
ζηδ ζοκέπεζα αημθμοεείηαζ μ ηακμκζηυξ πεζνζζιυξ. Οζ ηαενέπηεξ ημο ιδπακήιαημξ αμδεμφκ βζα
ημκ έθεβπμ ηδξ ηίκδζδξ. Καηά ηδκ ηίκδζδ πνμξ ηα πίζς εα πνέπεζ κα έπεηε ακαιιέκα ηα αθάνι
βζα ηδκ πνμεζδμπμίδζδ ημο μδδβμφ πμο ανίζηεηαζ ζημ πίζς υπδια.

3.8 Κίλεζε ζε γέθπξεο
Γέθονεξ ιπμνεί κα ζοκακηήζεηε ζε δνυιμοξ ηάεε ηαηδβμνίαξ αηυια ηαζ πάκς απυ ανδεοηζηέξ
δζχνοβεξ ή ηάθνμοξ. Ζ ηίκδζδ πάκς απυ αοηέξ απαζηεί ζδζαίηενδ πνμζμπή εθέβπμκηαξ ημ πθάημξ
αθθά ηαζ ημ επζηνεπυιεκμ θμνηίμ. οκήεςξ ζε δνυιμοξ βεκζηήξ ηοηθμθμνίαξ μπδιάηςκ είκαζ
ημπμεεηδιέκεξ πζκαηίδεξ, πμο οπμδεζηκφμοκ ημ επζηνεπυιεκμ θμνηίμ ηαηά άλμκα μπήιαημξ
(πζκαηίδα Ρ-23, Ρ-24). Όηακ ημ πθάημξ ηαζ ημ επζηνεπυιεκμ θμνηίμ δεκ οπμδεζηκφμκηαζ απυ
πζκαηίδεξ, πνάβια ημ μπμίμ ζοιααίκεζ ζε δνυιμοξ ιζηνήξ ηοηθμθμνίαξ, είζηε οπμπνεςιέκμξ κα
εθέβλεηε πνμζεηηζηά ηδκ ηίκδζή ζαξ ηαζ κα γδηήζεηε πθδνμθμνίεξ απυ άθθμοξ αβνυηεξ ηδξ
πενζμπήξ ή απυ ημοξ οπεφεοκμοξ θεζημονβίαξ ηςκ ένβςκ αοηχκ (ηεπκζηέξ οπδνεζίεξ ηςκ
Νμιανπζχκ, Ονβακζζιμφξ Δββείςκ Βεθηζχζεςκ η.θπ.)
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Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ είκαζ απαναίηδηεξ υηακ μδδβείηε ιεβάθα ζοθθεηηζηά ιδπακήιαηα αθθά ηαζ
βεςνβζημφξ εθηοζηήνεξ πμο έθημοκ νοιμοθημφιεκα ιε θμνηίμ. Ζ ηίκδζδ ηάης απυ βέθονεξ
απαζηεί ημκ έθεβπμ ημο φρμοξ αοηχκ δζυηζ πμθθά ιδπακήιαηα ηονίςξ ζοθθεηηζηά , έπμοκ φρμξ
πμο πθδζζάγεζ ηα 4,0 ιέηνα. Δπίζδξ ζηζξ βέθονεξ πμο ανίζημκηαζ ζε αβνμηζημφξ δνυιμοξ ιζηνήξ
ηοηθμθμνίαξ, δεκ οπάνπεζ εζδζηή ζήιακζδ βζα ημ φρμξ ηδξ βέθοναξ ηαζ πνέπεζ κα εθέβπεηε ημ
φρμξ αοηήξ πνζκ επζπεζνήζεηε κα εζζέθεεηε.

3.9 Κίλεζε ζε ζηξνθέο
Μεηαλφ ηςκ δοζημθζχκ πμο πανμοζζάγμοκ μζ επανπζαημί δνυιμζ, υπμο ηζκείηαζ ημ αβνμηζηυ
ιδπάκδια, είκαζ μζ ζηνμθέξ πμο ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ είκαζ ιζηνήξ αηηίκαξ (ηθεζζηέξ) ηαζ ιε
πενζμνζζιέκδ μναηυηδηα. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δ ηίκδζδ βίκεηαζ ιε ιζηνή ηαπφηδηα, πάκηα ζημ
δελζυ άηνμ ημο δνυιμο, υζμ επζηνέπεηαζ, ιε πανάθθδθδ εβνήβμνζδ βζα ηδκ απμθοβή αηοπήιαημξ
ηαζ υηακ πνεζαζηεί ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ημ δπδηζηυ υνβακμ (ηθάλμκ) ή δ θεζημονβία ημο
ηίηνζκμο θςηεζκμφ ζοκαβενιμφ εάκ οπάνπεζ. Ζ ηίκδζδ ζηζξ ζηνμθέξ βίκεηαζ πζμ δφζημθδ υηακ
αοηέξ είκαζ επί μδμζηνχιαημξ ιζηνμφ πθάημοξ μπυηε δ πνμζμπή πνέπεζ κα είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ.
Πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ ημ ηάεε ιδπάκδια ακάθμβα ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ημο ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ημο
έπεζ εθάπζζηδ αηηίκα ζηνμθήξ εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή (ζπήια) πμο βζα ημοξ ζοκήεεζξ
δζαλμκζημφξ εθηοζηήνεξ ιπμνεί κα θεάζεζ ηα 5ι. (εζςηενζηή).

ηδκ πενίπηςζδ ιάθζζηα ηδξ έθλδξ νοιμοθημφιεκμο ηαζ ζδζαίηενα ιε θμνηίμ, δ ηαπφηδηα ηαζ δ
αηνζαήξ επζθμβή ηδξ εέζδξ ηαε’ υθδ ηδκ ηίκδζδ πάκς ζηδ ζηνμθή (ηαηά ηδκ είζμδμ ηαζ ηαηά ηδκ
έλμδμ), δ βκχζδ ηαζ δ ειπεζνία ημο μδδβμφ είκαζ ζημζπεία απαναίηδηα. Ζ ζοκδεζζιέκδ ηίκδζδ ημο
ιδπακήιαημξ ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ βίκεηαζ εθανιυγμκηαξ ημ θεβυιεκμ «άκμζβια ζηδ ζηνμθή»
δδθαδή ηαηά ηδκ είζμδμ παίνκμοιε ηδ εέζδ πνμξ ημ ηέκηνμ ηδξ μδμφ ηαζ πνμπςνχκηαξ ζηδ
ζηνμθή πθδζζάγμοιε ζημ εζςηενζηυ αοηήξ χζηε κα ανεεμφιε ημκηά ζημ άηνμ ηδξ μδμφ ηαηά ηδκ
ηίκδζδ πάκς ζηδ ζηνμθή ηαζ ιεηά απυ αοηή. Ζ ηαηηζηή αοηή είκαζ απαναίηδηδ υηακ δ ζηνμθή
είκαζ ιζηνήξ αηηίκαξ (ηθεζζηή) εκχ υηακ είκαζ ιεβάθδξ αηηίκαξ (ακμζπηή) δεκ είκαζ απαναίηδηδ.
Πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ ημ πνμζπέναζια επάκς ζηζξ ζηνμθέξ απαβμνεφεηαζ ηαευηζ είκαζ
ζδζαίηενα επζηίκδοκμ. ε δνυιμοξ αολδιέκδξ ηοηθμθμνίαξ δ φπανλδ ηςκ ζηνμθχκ ζδιαίκεηαζ ιε
εζδζηέξ πζκαηίδεξ (Κ- 1α, Κ-1δ, Κ-2α, Κ-2δ).
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3.10 Κίλεζε ζε ζπλζήθεο κε πεξηνξηζκέλε νξαηόηεηα ή κεησκέλε πξόζθπζε
Με ημκ πενζμνζζιυ ημο θςηυξ ηδξ διέναξ ανπίγεζ κα ιεζχκεηαζ δ μναηυηδηα ηαηά ηδκ ηίκδζδ
ημο ιδπακήιαημξ ζημ δνυιμ, αθθά ηαζ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. Συηε είζηε οπμπνεςιέκμζ κα ακάρεηε
ηα θχηα δζαζηαφνςζδξ (ιεζαία) ηαζ κα δζαηδνήζεηε αοηά ακαιιέκα ιέπνζ ηδκ αηζκδημπμίδζδ
ημο ιδπακήιαημξ αηυια ηαζ ακ οπάνπμοκ ηιήιαηα ημο δνυιμο πμο θςηίγμκηαζ ιενζηέξ θμνέξ
επανηχξ. Μζηνή μναηυηδηα ιπμνεί κα πανμοζζαζηεί ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα έκημκδξ κενμπμκηήξ ή
μιίπθδξ.

ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ιεζχκεηε ηδκ ηαπφηδηα, ακάαεηε ηα θχηα δζαζηαφνςζδξ (ιεζαία) ή ηαζ
μιίπθδξ εθυζμκ έπεζ ημ ιδπάκδια. ε αηναία θαζκυιεκα, ηαθυ είκαζ κα απμθεφβεηε ηδκ ηίκδζδ.
Δπίζδξ απμθφβεηε ηδκ ηίκδζδ ζηζξ πενζπηχζεζξ μθζζεδνυηδηαξ ημο δνυιμο ελ’ αζηίαξ ηδξ
ηάθορήξ ημο ιε πάβμ.

Ζ ηαηάζηαζδ ηςκ αβνμηζηχκ δνυιςκ πμθθέξ θμνέξ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ανμπμπηχζεζξ ή άζημπεξ
εκένβεζεξ παναηείιεκςκ ζδζμηηδηχκ πμο δεκ εθέβπμοκ ηδ γχκδ άνδεοζδξ μπυηε δδιζμονβμφκηαζ
ζδιεία ηζκδφκμο μθζζεδνυηδηαξ υηακ ιάθζζηα έπμοκ ηθίζδ ζε μπμζεζδήπμηε απυ ηζξ δφμ
δζεοεφκζεζξ (ηαηά ιήημξ ή ηάεεηα).
Θα πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ δ παιδθή πίεζδ ηςκ εθαζηζηχκ ιπμνεί κα αολάκεζ ηδκ επζθάκεζα
επαθήξ αοηχκ ιε ημ έδαθμξ, εκχ δ ηνζαή (δδθαδή δ δφκαιδ πμο εηθνάγεζ ηδκ ζηακυηδηα
ζοβηνάηδζδξ ζημ δνυιμ) είκαζ ακελάνηδηδ απυ ηδκ πίεζδ ηςκ εθαζηζηχκ. Ζ ηνζαή ελανηάηαζ απυ
ημ αάνμξ πμο δέπεηαζ μ ηνμπυξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επζθάκεζαξ ημο δνυιμο ( ακςιαθία,
ηναπφηδηα, ζηθδνυηδηα, εθαζηζηυηδηα η.θπ.)
ε μδμζηνχιαηα ιαθαηά (πςιαηυδνμιμοξ) δ ιεζςιέκδ πίεζδ ηςκ εθαζηζηχκ αολάκεζ ηδκ πίεζδ
ζημ μδυζηνςια ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδ ζηαεενυηδηα ηίκδζδξ.
Ηδζαίηενα επζηίκδοκμ είκαζ κα μδδβείηε ημ ιδπάκδια ζε δνυιμ πμο έπεζ ζηνχια πάβμο
μπμζμοδήπμηε πάπμοξ ηαζ υηακ είκαζ εκ ιένεζ θζςιέκμξ (εενιμηναζία 0°C). Ζ ηίκδζδ ημο
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ιδπακήιαηυξ ζαξ ζηζξ ηαηαζηάζεζξ αοηέξ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ ηαευηζ είκαζ επζηίκδοκδ.
Ακηίεεηα, δ ηίκδζδ ζημ πζυκζ δεκ εκέπεζ ηζκδφκμοξ μθίζεδζδξ ανηεί κα εθέβπμκηαζ ζοκεπχξ μζ
θμζπέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ (π.π. ζήιακζδ ηςκ μνίςκ ημο μδμζηνχιαημξ η.θπ.). ε δνυιμοξ
πμο έπμοκ αολδιέκδ ηίκδζδ, ζηα επζηίκδοκα ζδιεία μθίζεδζδξ (είηε θυβς ζοκεδηχκ ηδξ μδμφ,
είηε επεζδή ζε δζάθμνα ζδιεία παθζχκεζ ημ μδυζηνςια) ημπμεεημφκηαζ εζδζηέξ πζκαηίδεξ (Κ-12)
ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ Πν-5.
Σα βεςνβζηά ιδπακήιαηα πμο δζαεέημοκ ηίκδζδ ηαζ ζημοξ δφμ άλμκεξ (δζπθά δζαθμνζηά) έπμοκ
έκα επζπθέμκ πθεμκέηηδια βζα αζθαθέζηενδ ηίκδζδ ζηζξ πενζπηχζεζξ μθζζεδνμφ μδμζηνχιαημξ.
Οθζζεδνυηδηα πανμοζζάγμοκ ηαζ μζ δνυιμζ πμο έπμοκ ζημ μδυζηνςια δζάζπανημ παθίηζ ή άιιμ
ζδζαίηενα υηακ είκαζ ζηνςιέκμζ ιε αζθαθημηάπδηεξ ή ηζζιέκημ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δ ιζηνή
ηαπφηδηα ηαζ δ απμθοβή απυημιμο θνεκανίζιαημξ είκαζ οπμπνεςηζηά βζα ηδκ απμθοβή ηδξ
μθίζεδζδξ.

3.11 Πξνζπέξαζκα κε ην αγξνηηθό κεράλεκα
Σμ αβνμηζηυ ιδπάκδια ηζκμφιεκμ ζημοξ δνυιμοξ ιε ιέβζζηδ ηαπφηδηα ηα 40 km/h, ζπάκζα εα
πνεζαζηεί κα πνμζπενάζεζ άθθμ ηζκμφιεκμ υπδια. Σέημζεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα είκαζ υηακ
ζοκακηήζεζ γςήθαημ υπδια (ηάνμ), άθθμ υπδια πμο βζα ηάπμζμ θυβμ ηζκείηαζ ζδζαίηενα ανβά ή
πμδήθαημ. Πμθθέξ θμνέξ υιςξ εα ζοκακηήζεζ πεγμφξ, γχα πμο ηζκμφκηαζ εκηυξ ή εηηυξ
ηαημζηδιέκςκ πενζμπχκ, αθθά ηαζ πμθθά ειπυδζα υπςξ άθθα μπήιαηα πμο είκαζ ζε ζηάζδ ή
ζηάειεοζδ, ένβα επί ηδξ μδμφ η.θπ. πμο ηαθφπημοκ ιένμξ ημο μδμζηνχιαημξ, μπυηε οπάνπεζ
ακάβηδ πνμζπενάζιαημξ.

3.11.1 Σερληθή πξνζπεξάζκαηνο
Δθηηκήζηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ εκπνδίνπ πμο εέθεηε κα πνμζπενάζεηε ςξ πνμξ ηδκ ηαηδβμνία
ημο (υπδια ανβά ηζκμφιεκμ, ζε ζηάζδ ή ζηάειεοζδ, ζηαεενυ ειπυδζμ, πεγυξ, γχμ, πμδήθαημ
η.θπ.)
Δθηηκήζηε ηηο ζπλζήθεο ηνπ δξόκνπ ςξ πνμξ ημ πθάημξ ηδξ θςνίδαξ ηαηεφεοκζήξ ζαξ, ηζξ
ζδιάκζεζξ πμο έπεζ (π.π. απαβμνεοηζηέξ ςξ πνμξ ημ πνμζπέναζια, δζπθή ή ιμκή ζοκεπή βναιιή
ζημ μδυζηνςια, ζηνμθή, η.θπ.)
Δθηηκήζηε ηελ θίλεζε ησλ άιισλ νρεκάησλ ιπνμζηά απυ ημ ειπυδζμ απυ ηδκ άθθδ
ηαηεφεοκζδ, απυ πίζς ζαξ ή δίπθα ζαξ, ηαευηζ πνέπεζ κα έπεηε εθεοεενία ηίκδζδξ.
Αθμφ ελεηάζεηε πμθφ βνήβμνα υθα ηα παναπάκς ηαζ ηαηαθήλεηε ζημ ζοιπέναζια υηζ είκαζ
εθζηηυ κα πνμζπενάζεηε, εηηεθείηε βνήβμνα ηαζ αιέζςξ ιεηά επακαθένεηε ημ ιδπάκδια ζηδ
ζςζηή ημο εέζδ επί ημο μδμζηνχιαημξ. Σμ πνμζπέναζια δζανηεί υζμ απαζηείηαζ ηάεε θμνά βζα
κα πενάζεηε ημ μπμζμδήπμηε ειπυδζμ

3.11.2 Δθηέιεζε πξνζπεξάζκαηνο
 Αλάβεηε ην αξηζηεξό θιαο.
 Πιεζηάδεηε ζην εκπόδην
 Κηλείζηε αξηζηεξά απηνύ κέρξη λα ην θζάζεηε
 Κηλείζηε παξάιιεια κε ην εκπόδην θαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ηνπ ελόο κέηξνπ (αθόκα κεγαιύηεξε
απόζηαζε ρξεηάδεηαη λα θξαηάηε όηαλ πξνζπεξλάηε αλζξώπνπο, δώα ή πνδειάηεο)
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 Σειεηώλνληαο ην εκπόδην αλάβεηε ην δεμί θιαο θαη ειέγρεηε αλ ε απόζηαζε πνπ έρεηε από απηό είλαη
αξθεηή ώζηε λα επαλαθέξεηε ην κεράλεκά ζαο ζηε ζσζηή ηνπ ζέζε επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ρσξίο λα
δπζθνιέςεηε ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο πνπ πξνζπεξλάηε αλ πξόθεηηαη γηα θηλνύκελν όρεκα ή πνδήιαην.
 Κηλείζηε δεμηά επαλαθέξνληαο ην κεράλεκα ζηε ζσζηή ζέζε επί ηεο νδνύ δειαδή ζην δεμηό άθξν.



ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ (εκδεπμιέκςξ ζε δνυιμοξ ιεβαθφηενδξ δοζημθίαξ απυ πθεονάξ
μναηυηδηαξ) βζα κα βκςζημπμζδεεί δ πνυεεζή ζαξ βζα πνμζπέναζδ άθθςκ μπδιάηςκ ιπμνείηε κα
πνδζζιμπμζήζεηε ηδκ ηυνκα.

3.11.3 Πξνζπέξαζκα από δεμηά
Σμ πνμζπέναζια απυ δελζά, άθθμο μπήιαημξ πμο ηζκείηε ιπνμζηά ζαξ ιπμνεί κα ζοιαεί ιυκμ εάκ
ημ υπδια αοηυ έπεζ ηζκδεεί ανζζηενά ηδξ θςνίδαξ ηοηθμθμνίαξ βζα κα ζηνίρεζ ανζζηενά μπυηε
ακαβηαζηζηά εα πνμζπενάζεηε απυ δελζά πςνίξ κα ηάκεηε ηαιία άθθδ εκένβεζα.

3.11.4 Απαγνξεύζεηο πξνζπεξάζκαηνο
ημοξ οπάνπμκηεξ δνυιμοξ πμο ηζκμφκηαζ ηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα οπάνπμοκ πμθθά ζδιεία πμο
ημ πνμζπέναζια δεκ επζηνέπεηαζ βζα ηδκ απμθοβή αηοπήιαημξ.
Σα ζδιεία αοηά ζημοξ δνυιμοξ αολδιέκδξ ηοηθμθμνίαξ ζδιαίκμκηαζ ιε πζκαηίδεξ ηαζ άθθεξ
ζδιάκζεζξ π.π. δ πζκαηίδα Ρ-30 δδθχκεζ απαβυνεοζδ πνμζπέναζδξ ζε υθα ηα μπήιαηα ηαζ δ
πζκαηίδα Ρ-38 δδθχκεζ ηδ θήλδ ηδξ απαβυνεοζδξ αοηήξ. Δπίζδξ μζ πζκαηίδεξ Ρ-1, Ρ-2, Κ-26, Κ-32
ηαζ Κ-36 δδθχκμοκ έιιεζα ηδκ απαβυνεοζδ ημο πνμζπενάζιαημξ ηαζ ημπμεεημφκηαζ ζηζξ
δζαζηαονχζεζξ. Άθθεξ ζδιάκζεζξ επί ημο μδμζηνχιαημξ πμο πενζμνίγμοκ ηδκ πνμζπέναζδ είκαζ δ
φπανλδ ζοκεπμφξ βναιιήξ (ιμκήξ ή δζπθήξ) ή ιζαξ ζοκεπμφξ ηαζ ιζαξ δζαηεημιιέκδξ απυ ηδκ
πθεονά ηδξ ακηίεεηδξ ηαηεφεοκζδξ.

3.11.5 Πξνζπέξαζκα ζηνπο αγξνηηθνύο δξόκνπο
ημοξ αβνμηζημφξ δνυιμοξ δ δοκαηυηδηα πνμζπενάζιαημξ είκαζ πενζμνζζιέκδ αθμφ μζ
πενζζζυηενμζ έπμοκ ιζηνυ πθάημξ ηαζ ζοκεήηεξ πενζμνζζιέκδξ μναηυηδηαξ (ζηνμθέξ, δέκηνα,
άθθα ειπυδζα). Πανυθα αοηά, οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο ημ πνμζπέναζια είκαζ ακαβηαίμ π.π.
υηακ οπάνπεζ ζημ δνυιμ θοζζηυ ειπυδζμ, άθθμ υπδια ζηαειεοιέκμ, γχα η.θπ. Δπεζδή μζ
αβνμηζημί δνυιμζ είκαζ δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ ηαζ πςνίξ ζδιάκζεζξ, δ ελαζθάθζζδ υηζ ζημ ακηίεεημ
νεφια δεκ ηζκείηαζ άθθμ υπδια ηαζ υηζ βεκζηά είκαζ εθεφεενμ απμηεθεί ααζζηυ ηακυκα εάκ
πνυηεζηαζ κα πνμζπενάζεηε. Ζ πνήζδ αηυια ηςκ δπδηζηχκ μνβάκςκ (ηυνκα), ηονίςξ ζηζξ
ζηνμθέξ αμδεά πμθφ ςξ πνμεζδμπμζδηζηυ ζήια βζα άθθα μπήιαηα ή πεγμφξ. Σμ πνμζπέναζια
γχςκ ηαζ εζδζηά αβέθδξ εέθεζ ζδζαίηενδ πνμζμπή αθμφ ηα γχα ιπμνεί κα ηζκδεμφκ ηάεεηα ζημ
δνυιμ. Γζα ηδκ απμθοβή αηοπήιαημξ πνέπεζ κα ηζκείζηε ιε ιζηνή ηαπφηδηα. Όηακ ηάπμζμ άθθμ
υπδια εέθεζ κα ζαξ πνμζπενάζεζ μθείθεηε κα ηζκδεείηε ηεθείςξ δελζά, ζημ άηνμ ημο
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μδμζηνχιαημξ ηαζ ζηδκ ακάβηδ ηαζ εηηυξ αοημφ, χζηε κα δζεοημθφκεηε ηδκ πνμζπέναζδ.
Μπμνείηε αηυια κα δζεοημθφκεηε ημκ άθθμ μδδβυ ηάκμκηαξ ζήια ιε ημ πένζ ζαξ, δδθχκμκηαξ υηζ
ιπμνεί εθεφεενα κα πνμζπενάζεζ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο εα ζοκακηήζεηε ζηαιαηδιέκμ θεςθμνείμ
ζημ δνυιμ, είηε βζα επζαίααζδ είηε βζα απμαίααζδ, ημ πνμζπέναζια βίκεηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή
δζυηζ οπάνπεζ πενίπηςζδ κα ηζκδεεί πεγυξ ιπνμζηά απυ ημ θεςθμνείμ δζαζπίγμκηαξ ημ δνυιμ.

3.12 ηάζε – ζηάζκεπζε επί ηεο νδνύ
Με ημκ υνμ ζηάζε εκκμείηε δ πνμζςνζκή αηζκδημπμίδζδ ημο ιδπακήιαημξ ζημ δνυιμ. Ζ ζηάζδ
επζηνέπεηαζ υηακ δεκ οπάνπεζ ζήιακζδ ζημ δνυιμ πμο κα ηδκ απαβμνεφεζ ηαζ δεκ ειπμδίγεζ ηδκ
εθεφεενδ ηοηθμθμνία ηςκ άθθςκ μπδιάηςκ. Σμ ζήια ηδξ θςημβναθίαξ οπμδδθχκεζ ηδκ
απαβυνεοζδ ηδξ ζηάζδξ αθθά ηαζ ηδξ ζηάειεοζδξ πμο εα ακαθενεεί παναηάης. οκακηάηε ηαηά
ηφνζμ θυβμ ζε ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ ηαζ υπζ ζημοξ αβνμηζημφξ δνυιμοξ.
Μπμνείηε κα ηάκεηε ζηάζδ βζα κα θμνηχζεηε ή κα λεθμνηχζεηε ημ ιδπάκδιά ζαξ ή άθθμ θυβμ
ανηεί κα ανίζηεζηε ημκηά ζημ ιδπάκδια χζηε κα δζαπζζηχζεηε άιεζα ιδ ηοπυκ παναηςθφεηαζ δ
ηοηθμθμνία. ηδκ πενίπηςζδ ζηάζδξ, ηα θχηα πνμεζδμπμίδζδξ (αθάνι) πνέπεζ κα είκαζ
ακαιιέκα. Απαζηείηαζ πνμζμπή χζηε δ ζηάζδ κα ιδ βίκεηαζ ζε ζδιείμ ημο δνυιμο υπμο οπάνπεζ
αολδιέκμξ ηίκδοκμξ αηοπήιαημξ υπςξ ζηζξ ζηνμθέξ, ζηζξ δζαζηαονχζεζξ ζε ζδιεία πμο μ δνυιμξ
είκαζ ζηεκυξ, πάκς ή ηάης απυ βέθονεξ, ζε ζδιεία υπμο οπάνπεζ πενζμνζζιέκδ μναηυηδηα, ή υπμο
ηνφαμκηαζ μζ πζεακέξ ζδιάκζεζξ (πζκαηίδεξ, θακάνζα η.θπ) ζε ζζυπεδεξ δζααάζεζξ ή δζααάζεζξ
αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ η.θπ.
Με ημκ υνμ ζηάζκεπζε εκκμείηε δ αηζκδημπμίδζδ ημο ιδπακήιαημξ ζηδκ άηνδ ημο
μδμζηνχιαημξ ή ζε άθθμ ζδιείμ πςνίξ ηδκ πανμοζία ημο μδδβμφ. ηάειεοζδ εεςνείηαζ αηυια
ηαζ δ άζημπδ ζηάζδ ημο ιδπακήιαημξ. Ζ ζηάειεοζδ ζημοξ δνυιμοξ εκηυξ ηαημζηδιέκδξ
πενζμπήξ ζπάκζα επζαάθθεηαζ. Δάκ υιςξ οπάνπεζ ακάβηδ, δ εέζδ ημο ιδπακήιαημξ πνέπεζ κα είκαζ
εηηυξ μδμζηνχιαημξ αηυιδ ηαζ ημο ενείζιαημξ. Φνμκηίδα ζαξ πάκηα πνέπεζ κα είκαζ κα ιδκ
ειπμδίγεηε ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ηδκ ηίκδζδ άθθμο μπήιαημξ, ηδκ μναηυηδηα βζα ημοξ μδδβμφξ
ηςκ δζενπυιεκςκ μπδιάηςκ ηαζ ημοξ ζδζμηηήηεξ ηςκ αηζκήηςκ πμο ανίζημκηαζ πάκς ζημ δνυιμ.
ηδκ πενίπηςζδ ζηάειεοζδξ ημο ιδπακήιαηυξ ζαξ εκηυξ ηαημζηδιέκδξ πενζμπήξ ηαζ εηηυξ ημο
πχνμο ηδξ ζδζμηηδζίαξ ζαξ, ζημοξ δνυιμοξ ή ζε θμζπμφξ ημζκυπνδζημοξ (δδιυζζμοξ) πχνμοξ,
απαζηείηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ηαευηζ πένακ ηςκ βεκζηχκ ηακυκςκ μθείθεηε κα ηδνείηε ηζξ
ζδιάκζεζξ ημο ΚΟΚ πμο πζεακχξ οπάνπμοκ ηαζ κα ιδκ πανειπμδίγεηε ηδκ ηίκδζδ πεγχκ, γχςκ
ηαζ θμζπχκ μπδιάηςκ.
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Δπζζδιαίκεηαζ υηζ οπάνπμοκ ανηεημί πενζμνζζιμί ςξ πνμξ ηδκ ζηάειεοζδ ή ηδ ζηάζδ ηαζ ηδκ
ζηάειεοζδ. Μενζηέξ πενζπηχζεζξ ζπεηζηχκ απαβμνεφζεςκ ακαθένμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ πμο
αημθμοεεί.

3.12.1 Απαγνξεύζεηο ζηάζκεπζεο- ζηάζεο
Ζ ζηάζκεπζε εκυξ ιδπακήιαημξ επί ημο δνυιμο απαβμνεφεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ:
α) εάκ ημ πθάημξ ημο δνυιμο δεκ είκαζ ανηεηυ βζα ηδ δζέθεοζδ άθθμο μπήιαημξ.
α) επί ηςκ δνυιςκ πνμηεναζυηδηαξ πμο ζδιαίκμκηαζ ιε ηαηάθθδθεξ πζκαηίδεξ.
β) ζε απυζηαζδ ιζηνυηενδ ηςκ 15 ιέηνςκ απυ ηζξ ζζυπεδεξ ζζδδνμδνμιζηέξ δζααάζεζξ.
δ) ιπνμζηά απυ ηδκ είζμδμ – έλμδμ μπδιάηςκ ζηζξ ζδζμηηδζίεξ, επαββεθιαηζημφ πχνμοξ, πχνμοξ
κυιζιδξ ζηάειεοζδξ (βηαναγ), ηθζκζηέξ, κμζμημιεία, ζηαειμφξ πνχηςκ αμδεεζχκ η.θπ.
ε) ζημοξ πχνμοξ ζηάειεοζδξ επζααηδβχκ αοημηζκήηςκ δδιμζίαξ πνήζδξ (ΣΑΥΗ).
ζη) ζημοξ πχνμοξ πμο έπμοκ μνζζηεί βζα ηδ ζηάειεοζδ ηςκ μπδιάηςκ αηυιςκ ιε ιεζςιέκδ
ηζκδηζηυηδηα.
γ) ζε απυζηαζδ ιζηνυηενδ απυ 5 ιέηνα απυ ηα πονμζαεζηζηά ζδιεία (ηνμοκμί η.θπ.).
δ) ζηζξ ελυδμοξ – εζζυδμοξ ζε πεγυδνμιμοξ ηαεχξ ηαζ πάκς ζε αοημφξ.
ε) πανάπθεονα ζε άθθμ υπδια επί ημο μδμζηνχιαημξ, εηηυξ εάκ επζηνέπεηαζ ιε εζδζηή ζήιακζδ
ηαζ δεκ ειπμδίγεηαζ δ ηίκδζδ ημο άθθμο μπήιαημξ.
ζ) Έλς απυ ημο πχνμοξ εζζυδμο-ελυδμο ζπμθείςκ, πχνςκ ζοβηέκηνςζδξ, εηηθδζζχκ ή άθθςκ
ζδιείςκ υπμο ηοηθμθμνεί ιεβάθμξ ανζειυξ αηυιςκ ηαζ ιπμνεί κα ειπμδίγεηαζ δ δζέθεοζή ημοξ
ζδζαίηενα υηακ ηα ιδπακήιαηα είκαζ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ ή θένμοκ πανεθηυιεκα.
ζα) έλς απυ λέκδ ζδζμηηδζία πμο θυβς ιζηνήξ απυζηαζδξ απυ αοηήκ ηαζ ιεβάθμο υβημο ημο
ιδπακήιαημξ, πανειπμδίγεηαζ δ μναηυηδηα.
Ζ ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε εκυξ ιδπακήιαημξ επί ημο δνυιμο απαβμνεφεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ
πενζπηχζεζξ:
α) επί ηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ βναιιχκ.
α) πάκς ή ηάης απυ βέθονεξ εηηυξ ηαζ οπάνπμοκ εζδζηά δζαιμνθςιέκμζ πχνμζ.
β) ζηζξ ζηνμθέξ ηςκ δνυιςκ ή ζηδκ ημνοθή (νάπδ) ηςκ ηονηχζεςκ ημο δνυιμο, ζηζξ ιεβάθεξ
ηθίζεζξ υηακ μ δνυιμξ δοζημθεφεζ ηδκ ηίκδζδ ηςκ άθθςκ μπδιάηςκ ιε εθζβιυ (ζηεκυξ δνυιμξ,
απαβυνεοζδ πνμζπέναζδξ η.θπ.).
δ) επί ηςκ δζαζηαονχζεςκ ηάεε ηαηδβμνίαξ δνυιςκ.
ε) ζηζξ εζζυδμοξ ηαζ ελυδμοξ μπδιάηςκ λέκςκ ζδζμηηδζζχκ είηε πνυηεζηαζ πενί ηαημζηζχκ,
πςναθζχκ, επαββεθιαηζηχκ πχνςκ, κμζμημιείςκ, ηθζκζηχκ, ζηαειχκ πνχηςκ αμδεεζχκ, θμζπχκ
δδιμζίςκ πχνςκ η.θπ. ηαευηζ ιπμνεί κα παναηςθφεηαζ δ εθεφεενδ ηίκδζδ αηυιςκ ηαζ
μπδιάηςκ.
ζη) ζε απυζηαζδ ιζηνυηενδ ηςκ 12 ιέηνςκ απυ ζηάζεζξ ηςκ αζηζηχκ ηαζ οπεναζηζηχκ
θεςθμνείςκ
γ) ζε απυζηαζδ ιζηνυηενδ ηςκ 10 ιέηνςκ απυ ηδκ άηνδ ημο μδμζηνχιαημξ ημο δνυιμο ζηζξ
εέζεζξ ηςκ ηυιαςκ

110

δ) ζε απυζηαζδ ιζηνυηενδ ηςκ 5 ιέηνςκ απυ ηδ δζάααζδ πεγχκ
ε) ζε πεγμδνυιζα, πθαηείεξ, ημζκυπνδζημοξ δδιυζζμοξ πχνμοξ
ζ) ζε απυζηαζδ ιζηνυηενδ ηςκ 20 ιέηνςκ απυ θςηεζκμφξ ζδιαημδυηεξ ηαζ 12 ιέηνςκ απυ
πζκαηίδεξ STOP
ζα) ζε εέζεζξ επί ηδξ μδμφ πμο ειπμδίγμοκ ηδ εέα ηςκ πζκαηίδςκ ζήιακζδξ απυ ημοξ άθθμοξ
μδδβμφξ
ζα) ζε απυζηαζδ ιζηνυηενδ ηςκ 5 ιέηνςκ ζηζξ δζαζηαονχζεζξ, απυ ηδ κμδηή μνζμβναιιή ηςκ
μζημδμιχκ πμο ανίζημκηαζ ανζζηενά ή δελζά.
ζβ) πάκς ζε κδζίδεξ αζθαθείαξ, ή δζαπςνζζηζηέξ κδζίδεξ
ζδ) ζε εζζυδμοξ – ελυδμοξ δζαθυνςκ πχνςκ, μζ μπμίεξ ελοπδνεημφκ άημια ιε ιεζςιέκδ
ηζκδηζηυηδηα
ζε) ζε εέζεζξ ζηάειεοζδξ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ζοβηεηνζιέκα μπήιαηα ή βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ
αηυιςκ ιε ιεζςιέκδ ηζκδηζηυηδηα.

3.12.2 Ζ ζήκαλζε ηεο απαγόξεπζεο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο
Ζ πζκαηίδα πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ ζηάειεοζδξ είκαζ δ πζκαηίδα Ρ-39 υπςξ
θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ θςημβναθία….. Με αοηήκ δδθχκεηαζ απαβυνεοζδ ηδξ ζηάειεοζδξ ζημ δνυιμ
ή ζημ ένεζζια ημο δνυιμο απυ ηδ εέζδ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκδ δ πζκαηίδα ηαζ ιεηά, ιέπνζ ηδκ
επυιεκδ δζαζηαφνςζδ ή ιέπνζ ηδκ ηαηάνβδζδ ζζπφμξ αοηήξ ιε άθθδ πζκαηίδα/ ζήιακζδ.
Απαβυνεοζδ ηδξ ζηάειεοζδξ δδθχκεζ επίζδξ ηαζ δ δζαηεημιιέκδ ή γζη-γαη- ηίηνζκδ βναιιή ζηα
υνζα ημο πεγμδνμιίμο (νείενμ ημο δνυιμο) ή ζημ άηνμ ημο μδμζηνχιαημξ.
Ζ πζκαηίδα πμο οπμδδθχκεζ ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ ζηάζδξ ηαζ ζηάειεοζδξ είκαζ δ Ρ-40 υπςξ
θαίκεηαζ ηαζ ζηδ θςημβναθία. Αηυιδ δ ζοκεπήξ ηίηνζκδ βναιιή ζηα υνζα ημο πεγμδνμιίμο
δδθχκεζ ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ ζηάζδξ ηαζ ηδξ ζηάειεοζδξ ηάεε μπήιαημξ.
Ζ πζκαηίδα ζζπφεζ απυ ημ ζδιείμ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκδ ιέπνζ ηδκ επυιεκδ δζαζηαφνςζδ ή ιέπνζ
ηδκ ηαηάνβδζδ αοηήξ ιε άθθδ πζκαηίδα.
Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ πζκαηίδςκ Ρ-39 ηαζ Ρ-40 ιε εηείκεξ ηςκ Πν-3α, Πν-3α, Πν -3β, Πν-4α, Πν4α, Πν-4β νοειίγεζ ηδκ ζζπφ ημοξ απυ ηδ εέζδ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκεξ. ηζξ εζηυκεξ πμο
αημθμοεμφκ θαίκμκηαζ μζ ζοκδοαζιμί ηςκ πζκαηίδςκ αοηχκ ιε επελήβδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημοξ
(υιμζεξ ιε ηζξ 7.23, 7.24, 7.25, 7.26).
Δκηυξ ηαημζηδιέκςκ πενζμπχκ δ ζηάειεοζδ ηςκ μπδιάηςκ ζημοξ δνυιμοξ ηονίςξ υηακ είκαζ
ιζηνμφ πθάημοξ απαβμνεφεηαζ εκαθθάλ ημοξ ιμκμφξ ηαζ γοβμφξ ιήκεξ. Οζ πζκαηίδεξ Ρ-41 ηαζ Ρ-42
επζηνέπμοκ ηδ ζηάειεοζδ ημοξ γοβμφξ ηαζ ημοξ ιμκμφξ ιήκεξ ακηίζημζπα.

3.13 Φόξηηζε ξπκνπιθώλ
Οζ νοιμφθηεξ ιεηαθμνάξ θμνηίςκ είκαζ ηα ηφνζα ιέζα ιεηαθμνάξ ηςκ πνμσυκηςκ, εθμδίςκ αθθά
ηαζ ηάεε είδμοξ θμνηίςκ ηδξ βεςνβζηήξ μζημκμιίαξ ηδξ βεςνβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ημο αβνυηδ,
υπςξ πνμαθέπεζ μ Ν. 760/78.
Ζ αζθάθεζα ηίκδζδξ ζημοξ δνυιμοξ αθθά ηαζ ηςκ ζδίςκ ηςκ ιεηαθενυιεκςκ θμνηίςκ είκαζ
ηφνζμ ιέθδια ημο μδδβμφ-πεζνζζηή ημο εθηοζηήνα. Κφνζα θνμκηίδα είκαζ δ απμθοβή ηάεε
αηοπήιαημξ πμο ιπμνεί κα πνμηθδεεί ιε άθθμ ηοηθμθμνμφκ υπδια, απυ πηχζδ ιένμοξ ή υθμο
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ημο θμνηίμο ή απυ ηδκ ιδ μνεή, δδθαδή πένακ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ θμνηίςκ, θυνηζζδ ςξ πνμξ ηζξ
δζαζηάζεζξ ηαζ ηα αάνδ ημο ιεηαθενυιεκμο θμνηίμο. Δλίζμο ζδιακηζηυ είκαζ κα ιεηαθενεεί ημ
θμνηίμ πςνίξ κα οπμζηεί γδιζά θυβς πηχζδξ ημο εκηυξ ηδξ ηζαςηάιαλαξ, ζφκεθζρδξ ή έηεεζδξ
ημο ζε δοζιεκή ηαζνζηά θαζκυιεκα.
Ζ πηχζδ ημο θμνηίμο μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδ ιδ ζςζηή ή επανηή ζηενέςζή ημο επί ηδξ
ηζαςηάιαλαξ απυ ημκ μδδβυ ιε πνήζδ ηαηάθθδθςκ ιέζςκ πνμζηαζίαξ πμο ιπμνεί κα είκαζ
ζπμζκζά, ηαζκίεξ, δζάθμνα ηαθφιιαηα (κάζθμκ, πθέβιαηα) η.θπ. Με ηζξ νοιμφθηεξ ιπμνεί κα βίκεζ
ιεηαθμνά απμαθήηςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ π.π. ημπνζάξ, δ μπμία πμθθέξ θμνέξ είκαζ οδανήξ, μπυηε
πνέπεζ μ μδδβυξ, βζα ηδκ αζθαθή ιεηαθμνά ηδξ, κα θνμκηίζεζ ηδ ζηεβακυηδηα ηδξ νοιμφθηαξ. Ζ
πηχζδ οβνχκ απμαθήηςκ ζημ δνυιμ εβηοιμκεί ηζκδφκμοξ βζα ημοξ άθθμοξ μδδβμφξ, πθέμκ ηδξ
πνυηθδζδξ νφπακζδξ.

Ζ ιεηαθμνά γχςκ ιε ηζξ ημζκέξ νοιμφθηεξ ηςκ βεςνβζηχκ εθηοζηήνςκ βίκεηαζ ζπάκζα ηαζ ιυκμ
ζε ιζηνέξ απμζηάζεζξ ηαζ ιε ηδκ ακάθμβδ θνμκηίδα αζθαθείαξ ημο γχμο βζα ηδκ απμθοβή πηχζδξ
επί ημο δαπέδμο ηδξ νοιμφθηαξ ή έλς απυ αοηή. ’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ πενζμνίγεηαζ δ εθεοεενία
ηίκδζδξ ημο γχμο χζηε κα πενζμνζζεεί δ πζεακυηδηα πηχζδξ.

Με ηζξ νοιμφθηεξ ιπμνμφκ αηυια κα ιεηαθενεμφκ πνυζςπα (αβνενβάηεξ) απυ ηδκ μζηία ημο
αβνυηδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ ακηίζηνμθα, ανηεί κα ηάεμκηαζ επί ημο δαπέδμο ηδξ νοιμφθηαξ,
είηε ζε εζδζηά πηοζζυιεκα (ακαηθζκυιεκα) ηαείζιαηα, ζηενεςιέκα ζηα πθεονζηά ημζπχιαηα
αοηήξ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμαθεπυιεκεξ πνμδζαβναθέξ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ
«Ο ΑΓΡΟΣΖ Χ ΥΔΗΡΗΣΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ»
Τπνρξεώζεηο ησλ Υεηξηζηώλ Αγξνηηθώλ Μεραλεκάησλ
1. Γεληθέο ππνρξεώζεηο
Ο αβνυηδξ ηάημπμξ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ, δεκ ανηεί ιυκμ κα είκαζ ηαθυξ μδδβυξ, κα
βκςνίγεζ ηαζ κα εθανιυγεζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κχδζηα Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ πμο νοειίγμοκ ηδκ
ηοηθμθμνία υθςκ ηςκ μπδιάηςκ ηονίςξ ζημοξ δνυιμοξ, αθθά μθείθεζ κα έπεζ βκχζεζξ πεζνζζιμφ
ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ ηαζ εζδζηέξ βκχζεζξ βζα κα ιπμνεί κα εηηεθέζεζ μνεά ηζξ δζάθμνεξ
βεςνβζηέξ ενβαζίεξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ άδεζα μδήβδζδξ απμηεθεί ηαζ πηπρίν ρεηξηζηή πμο
ζδιαίκεζ υηζ μ αβνυηδξ υκηαξ πεζνζζηήξ εκυξ αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ
πμζυηδηα ενβαζίαξ πμο πνμζθένεζ ιε ημ ιδπάκδιά ημο, ζδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ πμο πανέπεζ
οπδνεζίεξ ζε ηνίημοξ. Καηά ζοκέπεζα, πνέπεζ κα έπεζ ηαθή βκχζδ ημο θοζζημφ ακηζηεζιέκμο, πμο
είκαζ ημ έδαθμξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα, ηςκ ζοκηεθεζηχκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηαθθζένβεζα ηαεχξ ηαζ
εζδζηέξ βκχζεζξ βζα ηδ θεζημονβία ημο ιδπακήιαημξ ιε ηάεε θεπημιένεζα.
Σα ζφβπνμκα μζημκμιμηεπκζηά ζημζπεία ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ δ ελέθζλδ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ, πμο ανίζηεζ πμθθαπθέξ εθανιμβέξ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ κέςκ βεςνβζηχκ
ιδπακδιάηςκ, επζαάθθεζ ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ βζα ημ ζςζηυ πεζνζζιυ ηςκ βεςνβζηχκ
ιδπακδιάηςκ.
ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα ακαθενεμφκ μζ ακαβηαίεξ, βεκζηέξ οπμπνεχζεζξ ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα ηδνεί
μ πεζνζζηήξ βζα ηδ ζςζηή πνήζδ ημο ιδπακήιαημξ:
Τπμπνέςζδ 1δ
Ζ ακαγήηδζδ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενςκ βκχζεςκ εεςνδηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ βζα ηα
παναηηδνζζηζηά ημο εδάθμοξ (ιδπακζηή ζφζηαζδ, δμιή, οβναζία, νχβμξ η.θπ.) ηαεχξ επίζδξ ηαζ
δοκαηυηδηα ακαβκχνζζδξ αοηχκ ζε πμζηζθία εδαθχκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ.
Τπμπνέςζδ 2δ
Ζ βκχζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ ηάεε ηαθθζένβεζαξ ςξ πνμξ ηζξ
επειαάζεζξ πμο έπμοκ ακάβηδ απυ ιδπακζηά ιέζα (μνβχιαηα, ζηαθίζιαηα, ρεηαζιμφξ, άθθεξ
πενζπμζήζεζξ, ζοβημιζδή η.θπ.)
Τπμπνέςζδ 3δ
Ζ πμθφ ηαθή έςξ άνζζηδ βκχζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ιδπακήιαημξ, χζηε κα αλζμπμζμφκηαζ μζ
δοκαηυηδηέξ ημο μνεά βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ απμθοβή αδζηαζμθυβδηςκ θεμνχκ ηαζ
επζαανφκζεςκ.
Τπμπνέςζδ 4δ
Ζ πμθφ ηαθή βκχζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο πανεθηυιεκμο ιδπακήιαημξ χζηε κα ιπμνεί κα
εηηεθέζεζ ηζξ ενβαζίεξ υπςξ ημ επζαάθθεζ δ μνεή βεςνβζηή ηεπκζηή.
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Τπμπνέςζδ 5δ
Ζ πμθφ ηαθή βκχζδ ηδξ μνεήξ ζοκηήνδζδξ ημο ιδπακήιαημξ (μπήιαημξ ηαζ νοιμοθημφιεκμο)
βζα κα ιπμνεί κα είκαζ ζε εημζιυηδηα θεζημονβίαξ ηαζ πνμζθμνάξ ένβμο.
Σζξ ηεθεοηαίεξ ηνεζξ οπμπνεχζεζξ πνμζπαεεί ηάεε οπμρήθζμξ κα εηπθδνχζεζ απυ ηδ ζηζβιή πμο
εα απμηηήζεζ ημ αβνμηζηυ ιδπάκδια ηαζ εα ηνζεεί ζηακυξ μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ αοημφ
παίνκμκηαξ ηδκ άδεζα. Ζ άνζζηδ βκχζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ αβνμηζηχκ ιδπακδιάηςκ ιπμνεί κα
επζηεοπεεί αθεκυξ παίνκμκηαξ εεςνδηζηέξ βκχζεζξ απυ ηδκ παναημθμφεδζδ πνμβναιιάηςκ
εεςνδηζηήξ εηπαίδεοζδξ (Σεπκζηυ Λφηεζμ, Σεπκζηή πμθή, Η.Δ.Κ., ηαπφνοειεξ βεςνβζηέξ
εηπαζδεφζεζξ, παναημθμφεδζδ επζδείλεςκ απυ ειπυνμοξ - πςθδηέξ) ηαζ αθεηένμο έπμκηαξ ηάκεζ
πναηηζηή ελάζηδζδ ςξ αμδευξ πεζνζζηή ημο ιδπακήιαημξ δίπθα ζε παθαζυ έιπεζνμ πεζνζζηή
πανυιμζμο ιδπακήιαημξ.
ήιενα, μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ανίζημοκ εονεία εθανιμβή ζηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα ηαζ βζα ημ θυβμ
αοηυ μ πεζνζζιυξ ημοξ πνεζάγεηαζ ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ. Καηά ζοκέπεζα δ πανμπή
οπμζηδνζηηζηήξ αμήεεζαξ ζηδκ εηιάεδζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ζημζπείςκ εκυξ ιδπακήιαημξ απυ ηδκ
πθεονά ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ηαζ ηςκ ακηζπνμζχπςκ αοηχκ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ. ήιενα ιάθζζηα
πμο ηα πενζζζυηενα θεζημονβζηά ζοζηήιαηα ηςκ ζφβπνμκςκ βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ εθέβπμκηαζ
ιε δθεηηνμκζηυ ηνυπμ, πμο ζημ εάθαιμ πεζνζζιμφ ημο ιδπακήιαημξ έπμοκ εβηαηαζηαεεί υθα ηα
πεζνζζηήνζα εθέβπμο ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδξ ηίκδζδξ αοημφ, ιεηαθένμκηαξ ηδκ εκημθή
δθεηηνμκζηά ή οδναοθζηά ηαζ θζβυηενμ ιδπακζηά, δ ζοιαμθή ηςκ ακηζπνμζχπςκ εζζαβςβέςκ ηςκ
ιδπακδιάηςκ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ κέςκ ηάεε θμνά ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ ηνίκεηαζ
ακαβηαία.
Ζ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ζζπφμξ ημο ηζκδηήνα (ζηνμθέξ x νμπή) βίκεηαζ ζημοξ ιδπακζζιμφξ
ιεηάδμζδξ ηδξ ηίκδζδξ (ηζαχηζμ ηαποηήηςκ, PTO) ιε αοηυιαημ ή διζαοηυιαημ ηνυπμ ιε ζοκεπή
έθεβπμ ηςκ ζηνμθχκ ημο ηζκδηήνα ή ηδξ ζζπφμξ.
ηδκ ηαθή βκχζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ζημζπείςκ ημο ιδπακήιαημξ ςξ ιμκάδα παναβςβήξ ζζπφμξ
πνμζηίεεηαζ ηαζ εηείκδ ηςκ πανεθηυιεκςκ πμο εηηεθμφκ ηζξ δζάθμνεξ ενβαζίεξ ή ηςκ πνυζεεηςκ
ελμπθζζιχκ, ςξ ακαβηαίςκ βζα ηδ θεζημονβία ημοξ. Ο βεςνβζηυξ εθηοζηήναξ έπεζ ακάβηδ ηδξ
ζφκδεζδξ ημο πανεθηυιεκμο ενβαθείμο ή ιδπακήιαημξ βζα κα εηηεθέζεζ ενβαζίεξ, εκχ ιζα
εενζγμαθςκζζηζηή ιδπακή έπεζ ακάβηδ ζφκδεζδξ ημο ελμπθζζιμφ εενζζιμφ βζα κα θεζημονβήζεζ
ζημκ αβνυ. Ζ εηθμβή ημο ηαηάθθδθμο πανεθηυιεκμο π.π. βζα ημκ εθηοζηήνα χζηε κα ιπμνεί κα
ζοκενβαζηεί θεζημονβζηά ιε αοηυκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ αθθά ηαζ κα πνμζανιυγεηαζ
ζημ έδαθμξ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα είκαζ ιία επζπθέμκ θνμκηίδα ημο πεζνζζηή βζα κα αλζμπμζδεεί ημ
ιδπάκδιά ημο.

2. Τπνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ εθηειείηε εξγαζίεο
Ο ηάημπμξ εκυξ αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ ιπμνεί κα εηηεθεί ενβαζίεξ ηδξ δζηήξ ημο εηιεηάθθεοζδξ
αθθά ηαζ βζα θμβανζαζιυ ηνίηςκ ζηζξ εηιεηαθθεφζεζξ ημοξ. ε υθδ ηδ πχνα οπάνπμοκ πμθθμί
ηάημπμζ βεςνβζηχκ ιδπακδιάηςκ ζδζαίηενα ζοθθεηηζηχκ ιδπακχκ, πμο εηηεθμφκ ιε αιμζαή
δζάθμνεξ ενβαζίεξ πένακ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ εηιεηάθθεοζήξ ημοξ.
ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ μζ εηηεθμφιεκεξ ενβαζίεξ βίκμκηαζ ιε ηδκ ίδζα επζιέθεζα ηαζ ιε ηυζημξ
πμο ηαθφπηεζ ηα ςνζαία ηαζ ηαηά ζηνέιια έλμδα ημο ιδπακήιαημξ ζοκ ηδκ αιμζαή, διενμιίζεζμ
ή ςνμιίζεζμ ημο πεζνζζηή.
Δάκ πένακ ηδξ ενβαζίαξ ζημκ αβνυ, γδηδεεί δ ιεηαθμνά ηςκ ζοβημιζγυιεκςκ πνμσυκηςκ ιε
ιεηαθμνζηά ιέζα ημο ηαηυπμο ηδξ ζοθθεηηζηήξ ιδπακήξ, είηε βεςνβζημφξ εθηοζηήνεξ είηε
μβημιεηνζηά είηε ηεηνάηνμπα αμδεδηζηά μπήιαηα ηφπμο Unimog η.θπ. ιε θήρδ ακάθμβμο
ημιίζηνμο, οπάνπεζ οπμπνέςζδ πνυηενδξ ζπεηζηήξ έβηνζζδξ ηδξ κμιανπίαξ υπςξ πνμαθέπεζ μ
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κυιμξ 760/78. Σέημζεξ πενζπηχζεζξ είκαζ ζοπκέξ ζηδκ ζοβημιζδή ηςκ ζζηδνχκ, ηςκ ηεφηθςκ ηδξ
κημιάηαξ η.θπ. ιε ηα ακηίζημζπα ζοθθεηηζηά ιδπακήιαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖ
ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ

1. Υξήζε ηνπ αγξνηηθνύ κεραλήκαηνο θαη αζθάιεηα
Ο ηάημπμξ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ (ςξ μδδβυξ ηαζ πεζνζζηήξ) δεκ θηάκεζ ιυκμ κα βκςνίγεζ κα
μδδβεί ηαζ κα πεζνίγεηαζ ημ ιδπάκδια ζημ πχνμ ενβαζίαξ, έπεζ ακάβηδ κα βκςνίγεζ ηαζ κα
εθανιυγεζ ημοξ ηακυκεξ αζθαθείαξ βζα ημκ ίδζμ πνμζςπζηά αθθά ηαζ βζα ηάεε άημιμ πμο
ειπθέηεηαζ άιεζα ή έιιεζα ιε ηδκ πνήζδ ημο ιδπακήιαημξ. Σα άημια αοηά ιπμνεί κα
ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ιδπάκδια είηε ςξ αμδεμί ημο πεζνζζηή, είηε ςξ ηεπκζημί επζζηεοήξ ηαζ
ζοκηήνδζδξ, είηε ςξ εηπαζδεοηέξ. Δπίζδξ δ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ αζθαθείαξ αθμνά ηάεε
πνυζςπμ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο αβνυηδ-πεζνζζηή ή ηάεε επζζηέπηδ ημο πχνμο ενβαζίαξ ηαζ βεκζηά
ηάεε ειπθεηυιεκμ ηαηά ηδκ ηοηθμθμνία ημο ιδπακήιαημξ.
Σα αηοπήιαηα πμο ιπμνεί κα ζοιαμφκ ηαηά ηδ πνήζδ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ είκαζ πμθθά
ηαζ ηάεε ηαηδβμνίαξ, απυ εθαθνά ηναφιαηα έςξ εακαηδθυνα αηοπήιαηα βζα ημκ πεζνζζηή ή ημκ
μπμζμκδήπμηε ηνίημκ πμο ηοπυκ πανεονίζηεηαζ ζημ πχνμ θεζημονβίαξ ημο ιδπακήιαημξ.
Ζ ακάβηδ ηήνδζδξ ηςκ ηακυκςκ αζθαθείαξ ιε ―ενδζηεοηζηή εοθάαεζα‖ υπςξ θέιε είκαζ ζηζξ
ααζζηέξ οπμπνεχζεζξ ζαξ ςξ πεζνζζηήξ αθμφ εεςνείζηε οπεφεοκμξ βζα ηδ θεζημονβία ημο
ιδπακήιαημξ.
Ζ αζθάθεζα ηαηά ηδ πνήζδ ημο ιδπακήιαημξ δζαηνίκεηαζ ζηδκ αζθάθεζα ηαηά ηδκ ηοηθμθμνία
ζημοξ δνυιμοξ ηαζ ζηδκ αζθάθεζα ηαηά ηδ πνήζδ ημο ιδπακήιαημξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ.

2. Αζθάιεηα θαηά ηελ θπθινθνξία ζηνπο δξόκνπο θαη ηελ εξγαζία ζηελ εθκεηάιιεπζε
Σμ αβνμηζηυ ιδπάκδια πνμζθένεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ βζα ηδκ εηηέθεζδ βεςνβζηχκ ενβαζζχκ. Γζα
ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο ζημπμφ αοημφ έπεζ ακάβηδ κα ιεηαηζκδεεί ιέζς ημο οπάνπμκημξ μδζημφ
δζηηφμο ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ δναζηδνζυηδηάξ ημο, είηε αοηυ είκαζ ηαεανά αβνμηζηυ είηε
επανπζαηυ μδζηυ δίηηομ. Οζ ιεηαηζκήζεζξ αοηέξ βίκμκηαζ ηονίςξ απυ ηδκ ηαημζηία ζημκ ηυπμ
ενβαζίαξ ηαζ ακηίζηνμθα ή ιεηαλφ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ή βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ
ιεηαθμνχκ ηςκ πνμσυκηςκ ζημοξ ηυπμοξ πανάδμζδξ.
Οζ ηακυκεξ ημο ηχδζηα μδζηήξ ηοηθμθμνίαξ, υπςξ πενζβνάθδηακ ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ημο
εβπεζνζδίμο αοημφ, έπμοκ ηδκ πνςηανπζηή ζδιαζία βζα ηδκ αζθάθεζα ηαηά ηδκ ηοηθμθμνία ζημοξ
δνυιμοξ. Δπεζδή ημ αβνμηζηυ ιδπάκδια δεκ πνμμνίγεηαζ ηονίςξ βζα ημ ζημπυ αοηυ, υπςξ
ζοιααίκεζ ιε ημ αοημηίκδημ ηαζ δεκ έπεζ ημ ζπεδζαζιυ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ άκεηδ ηοηθμθμνία
ζημοξ δνυιμοξ, δ ηοηθμθμνία ημο πνέπεζ κα είκαζ πενζμνζζιέκδ ηαζ ιάθζζηα υηακ μζ δνυιμζ έπμοκ
αολδιέκδ ηίκδζδ απυ αοημηίκδηα ή αηυιδ ηαζ ιέζα ζηζξ ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ υπμο οπάνπεζ
αολδιέκδ ηίκδζδ ακενχπςκ ηαζ γχςκ.
Γζα ηδκ αζθαθή ηίκδζδ ζημοξ δνυιμοξ ημ αβνμηζηυ ιδπάκδια απυ πθεονάξ ηχδζηα μδζηήξ
ηοηθμθμνίαξ ηαζ ηδξ μδζηήξ αζθάθεζαξ πνέπεζ κα έπεζ:
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 Πιεξόηεηα δηνηθεηηθώλ ππνρξεώζεσλ

Άδεζα ηοηθμθμνίαξ
Άδεζα μδήβδζδξ
Αζθαθζζηήνζμ ζοιαυθαζμ
 Πιεξόηεηα ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ κεραλήκαηνο

φζηδια παναβςβήξ ζζπφμξ
φζηδια ιεηάδμζδξ ηίκδζδξ
φζηδια πέδδζδξ
φζηδια θςηζζιμφ
 Πιεξόηεηα εμνπιηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο

Δνβαθεία (ενβαθεζμεήηδ)
Πονμζαεζηήναξ (2-5 ηζθχκ)
Σνίβςκμ

Τπμπνεςηζηά

Φανιαηείμ
θήκεξ (ηάημζ) ζηήνζλδξ – αζθάθζζδξ
Φακυξ ιπαηανίαξ
Αθοζίδεξ πζμκζμφ (βζα ηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα ιε θένμκ υπδια αοημηίκδημ ηαζ βζα ηα
ιδπακήιαηα ιε διζηναηηενςηά εθαζηζηά)
Σγάηεη αζθαθείαξ (ηζκδφκμο)
 Λνηπόο εμνπιηζκόο αζθαιείαο

Ηιάκηεξ ηαζ ζπμζκζά
Εχκδ αζθαθείαξ (υηακ θένεζ δζάηαλδ πνμζηαζίαξ)
Δκδοιαζία ενβαζίαξ
Νενυ

3. Έθηαθηεο αλάγθεο ζην δξόκν
Οπμζαδήπμηε πενίπηςζδ αηζκδημπμίδζδξ ημο μπήιαημξ ζημ δνυιμ εηηυξ ηδξ πενίπηςζδξ
πνμβναιιαηζζιέκδξ ζηάζδξ ή ζηάειεοζδξ απμηεθεί έηηαηηδ ηαηάζηαζδ ηαζ απαζηεί εζδζηή
ακηζιεηχπζζδ. Οζ πενζπηχζεζξ αοηέξ είκαζ:
αηζκδημπμίδζδ θυβς αθάαδξ
αηζκδημπμίδζδ θυβς αηοπήιαημξ

3.1 Αθηλεηνπνίεζε ιόγσ βιάβεο
Ζ αηζκδημπμίδζδ ημο ιδπακήιαηυξ ζαξ ζημ δνυιμ απμηεθεί ζμαανυ ειπυδζμ βζα ηδκ οπυθμζπδ
ηοηθμθμνία εκέπμκηαξ ηίκδοκμ βζα αηφπδια. Βαζζηή επζδίςλδ ζαξ είκαζ,
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Να πενζμνζζηεί ημ δοκαηυ δ ηάθορδ ημο μδμζηνχιαημξ ηοηθμθμνίαξ
Να ακαθημφκ ηα θχηα έηηαηηδξ ακάβηδξ (alarm)
Να ημπμεεηδεεί ημ πνμεζδμπμζδηζηυ ηνίβςκμ
Ζ ημπμεέηδζδ ημο ηνζβχκμο πνέπεζ κα βίκεζ ζε απυζηαζδ ημοθάπζζημ 50 ιέηνςκ ηαζ ζε
πενίπηςζδ φπανλδξ ζηνμθήξ (ιεζςιέκδ μναηυηδηα απυ ημοξ άθθμοξ μδδβμφξ) πνζκ ηδ ζηνμθή βζα
έβηαζνδ πνμεζδμπμίδζδ.
Καζ πάθζ ακ ακηζθαιαάκεζηε υηζ ημ ηνίβςκμ ή ηα θχηα έηηαηηδξ ακάβηδξ δεκ επανημφκ ή ζηδκ
πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπμοκ (θυβς αθάαδξ), πνέπεζ κα θνμκηίζεηε κα εζδμπμζείηε ημοξ θμζπμφξ
μδδβμφξ βζα ημ ειπυδζμ ιε ημ ίδζμ ημ ζχια ζαξ ηάκμκηαξ ζήια (ημοκχκηαξ δδθαδή ημ πένζ ζαξ
πάκς ηάης) βζα πενζμνζζιυ ηδξ ηαπφηδηαξ ή ιε ηδ αμήεεζα άθθςκ αηυιςκ (αμδεμφ ζαξ), ζε
απυζηαζδ ακάθμβδ εηείκδξ ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο ηνζβχκμο, ζηεημφιεκμξ ζηδκ άηνδ ημο δνυιμο
ηαηά πνμηίιδζδ εηηυξ μδμζηνχιαημξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα θνμκηίζεηε ηδκ αζθαθή αηζκδημπμίδζδ
ημο ίδζμο ημο ιδπακήιαημξ απυ ηοπυκ ιδ εθεβπυιεκδ ιεηαηίκδζδ ηονίςξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ημ
μδυζηνςια έπεζ ηθίζδ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή πνςηανπζηέξ εκένβεζεξ είκαζ δ επανηήξ πνήζδ ημο
πεζνυθνεκμο ηαζ δ ειπθμηή ηςκ ηαποηήηςκ ηαζ ηςκ δομ δζαθμνζηχκ (εάκ οπάνπμοκ). Δηηυξ ηςκ
παναπάκς δ ημπμεέηδζδ ηςκ ζθδκχκ (ηάηςκ) ζημ ηφνζμ υπδια αθθά ηαζ ημ εθηουιεκμ, εάκ
οπάνπεζ, εα ιεζχζμοκ ημκ ηίκδοκμ ιδ εθεβπυιεκδξ ιεηαηίκδζδξ ημο ιδπακήιαημξ, πμο ιπμνεί κα
έπεζ απνυαθεπηεξ ζοκέπεζεξ ζημ ίδζμ αθθά ηαζ ζε άθθα μπήιαηα ή ζδζμηηδζίεξ.
Ζ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ έβηεζηαζ ζηδ δζηή ζαξ απυθαζδ είηε βζα επζζηεοή ηδξ αθάαδξ,
εθυζμκ ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί, είηε βζα ηδ νοιμφθηδζδ ημο ιδπακήιαημξ. Ακ επζθέλεηε κα
απμηαηαζηήζεηε ηδ αθάαδ κα βκςνίγεηε υηζ αθεκυξ είκαζ δοκαηυκ κα απαζηδεεί ανηεηυξ πνυκμξ
ηαζ αθεηένμο ιπμνεί κα πνεζαζηεί πνυζεεηδ αμήεεζα ζοκενβείμο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, δ θήρδ
επανηχκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ βζα ηα θμζπά ηοηθμθμνυκηα μπήιαηα είκαζ επζαεαθδιέκδ.
Δάκ δ αθάαδ δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ επζηυπμο, δ νοιμφθηδζδ ιε ζημπυ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο
ιδπακήιαημξ απυ ημ ζδιείμ αοηυ ημο δνυιμο ζε άθθμ αζθαθέξ πχνμ, επζαάθθεηαζ. Αοηή εα
πνέπεζ κα βίκεζ ιε ηάεε πνμθφθαλδ πνμξ απμθοβή αηοπήιαημξ. Σα εθάπζζηα ιέηνα πμο πνέπεζ κα
θδθεμφκ είκαζ:
Λεζημονβία ηςκ θχηςκ έηηαηηδξ ακάβηδξ.
Έθεβπμξ ηδξ ηίκδζδξ ημο ιδπακήιαημξ πίζς απυ ημ νοιμοθηυ, απυ ηδ εέζδ ημο μδδβμφ
(θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ δζεφεοκζδξ ηαζ πέδδζδξ)
Δάκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα απμιάηνοκζδξ ημο ιδπακήιαημξ απυ ηδ εέζδ ηδξ αθάαδξ ιε άθθμ
υπδια έηηαηηδξ ακάβηδξ, ημο μπμίμο εα πνδζζιμπμζδεεί δ ηανυηζα βζα ηδ ιεηαθμνά, δ
νοιμφθηδζδ ηαζ δ θήρδ πνυζεεηςκ ιέηνςκ αζθαθείαξ δεκ είκαζ ακαβηαίεξ.
Γεκζηά εα πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ δ νοιμφθηδζδ ζημοξ δνυιμοξ εκέπεζ ηζκδφκμοξ βζα ηα θμζπά
ηοηθμθμνμφκηα μπήιαηα ηαζ εα πνέπεζ υζμ είκαζ δοκαηυκ κα απμθεφβεηαζ.

3.2 Αθηλεηνπνίεζε ιόγσ αηπρήκαηνο
ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ ιδπάκδια ζαξ έπεζ ειπθαηεί ζε αηφπδια ιε οθζηέξ γδιζέξ ή ζςιαηζηέξ
αθάαεξ μζ πεζνζζιμί είκαζ ζδζαίηενα ζφκεεημζ ηαζ πνεζάγμκηαζ βκχζεζξ, ροπναζιία ηαζ πμθθέξ
θμνέξ πνυζεεηδ αμήεεζα. Ζ πανμπή αμήεεζαξ ζε έκα μδζηυ ζοιαάκ επζαάθθεηαζ αηυιδ ηαζ ζηδ
πενίπηςζδ πμο πενκάηε ηοπαία ιε ημ ιδπάκδιά ζαξ απυ ημ πχνμ υπμο ζοκέαδ. ηδκ πενίπηςζδ
πμο είζηε ζοιιέημπμζ ζημ αηφπδια δεκ πνέπεζ κα εβηαηαθείρεηε ημ πχνμ ημο ζοιαάκημξ αηυια
ηαζ ακ εεςνείηε ημ εαοηυ ζαξ ακαίηζμ. Ζ εβηαηάθεζρδ ημο πχνμο ημο αηοπήιαημξ δζχηεηαζ
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δζμζηδηζηά (αθαίνεζδ άδεζαξ μδήβδζδξ ηθπ.) ηαζ πμζκζηά. Δίζηε οπμπνεςιέκμξ κα παναιείκεηε
ζηδκ εέζδ ημο αηοπήιαημξ, κα πανάζπεηε ηάεε αμήεεζα ζημοξ παευκηεξ, ιέπνζ ηδκ άθζλδ ηδξ
αζηοκμιζηήξ ανπήξ βζα ηδκ ηαηαβναθή ημο ζοιαάκημξ ζηδκ μπμία πνέπεζ κα αμδεήζεηε υζμ ημ
δοκαηυκ πενζζζυηενμ ηαζ ιε ηάεε εζθζηνίκεζα.
Απμιάηνοκζδ απυ ημ πχνμ ημο ζοιαάκημξ ιπμνεί κα βίκεζ ζοβπνυκςξ απυ υθμοξ ημοξ
ειπθεηυιεκμοξ αθμφ πνχηα επέθεεζ ζοιθςκία (βναπηή δήθςζδ) βζα ημοξ πανάβμκηεξ πμο
ζοκεηέθεζακ ζημ αηφπδια (πανααάζεζξ ημο ΚΟΚ η.θπ.) ηαζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδ ζφβηνμοζδ
(γδιζέξ).
Δάκ έπεηε πάεεζ αθάαδ, ιεηά ηδκ ηαηημπμίδζδ ημο εέιαημξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηαβναθή ημο
ζοιαάκημξ εα πνέπεζ κα θάαεηε ηα ιέηνα αζθάθεζαξ ηαζ απμιάηνοκζδξ ημο ιδπακήιαημξ απυ ημ
ζδιείμ ημο ζοιαάκημξ.

3.3 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κε πιηθέο δεκηέο
Σα αηοπήιαηα ιε οθζηέξ γδιζέξ απμηεθμφκ ηζξ πζμ ζοκδεζζιέκεξ πενζπηχζεζξ. Μεηά αηνζαχξ απυ
ηδ ζφβηνμοζδ ηαζ ηδ δζαπίζηςζδ υηζ δεκ οπάνπεζ ηναοιαηζζιυξ ζε ηακέκακ, βζα ηδκ αζθάθεζα
ηςκ δζενπμιέκςκ μπδιάηςκ θνμκηίγεηε κα ιεηαηζκήζεηε ημ ιδπάκδια ζαξ ζηδ άηνδ ημο δνυιμο,
ηαζ εθυζμκ ηαθφπηεζ έζης ηαζ ιζηνυ ηιήια αοημφ, πνέπεζ κα ημπμεεηήζεηε ημ ηνίβςκμ αζθάθεζαξ
ηαζ κα ακάρεηε ηα θχηα έηηαηηδξ ακάβηδξ υπςξ ακαθέναιε ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ αθάαδξ. ηδ
ζοκέπεζα ακηαθθάζζεηε ηα ζημζπεία ζαξ (ζημζπεία ηαοηυηδηαξ, άδεζαξ ηοηθμθμνίαξ, αζθάθεζαξ),
ηάκεηε ηδκ πνμαθεπυιεκδ ζοιθςκία ή ηαθείηε ηδκ αζηοκμιζηή ανπή εθυζμκ είκαζ εθζηηυ. ε υθεξ
ηζξ πενζπηχζεζξ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ είκαζ, κα δζαηδνήζεηε ηδκ ροπναζιία ζαξ ηαζ κα
ακηζιεηςπίζεηε ημ μπμζμδήπμηε πνυαθδια ιε ηαεανή ζηέρδ ηαζ εζθζηνίκεζα .

3.4 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο
Ζ ειθάκζζδ ηαπκμφ ή /ηαζ ιονςδζάξ πμο οπμθμβίγεηε υηζ πνμένπεηαζ απυ οπενεένιακζδ ηάπμζμο
ζοζηήιαημξ /ελμπθζζιμφ ή απυ πονηαβζά πμο έπεζ ήδδ εηδδθςεεί, ζαξ μδδβεί αιέζςξ ζημ
ζηαιάηδια ημο ιδπακήιαηυξ ζαξ ζηδκ άηνδ ημο δνυιμο. αήζηε αιέζςξ ημκ ηζκδηήνα, βονίζηε
ημ δζαηυπηδ ζηδ κεηνά εέζδ ηαζ ηαηεαείηε απυ ημ ιδπάκδια παίνκμκηαξ ιαγί ζαξ ημκ
πονμζαεζηήνα. Ακ οπάνπεζ πνυκμξ βζα μπμζαδήπμηε επέιααζδ, αθαζνείηε ημκ έκακ ημοθάπζζημκ
πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ, εθυζμκ αοηυ είκαζ εθζηηυ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εκημπίγεηε ημ ζδιείμ ηδξ
πονηαβζάξ ιε ημκ πονμζαεζηήνα ζε ιζα πνμζπάεεζα ηαηάζαεζδξ. Ζ ηθήζδ ηδξ πονμζαεζηζηήξ
ηαζ ηδξ αζηοκμιίαξ εθυζμκ οπάνπεζ ζηδκ πενζμπή εα ζοκηεθέζμοκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο
ζοιαάκημξ ηαζ ζηδκ απμθοβή ηνμπαίμο αηοπήιαημξ.

3.5 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κε ζσκαηηθέο βιάβεο
Ζ πνυηθδζδ ζςιαηζηχκ αθααχκ ηάεε ιμνθήξ ζημ αηφπδια είκαζ ζμαανή πενίπηςζδ ηαζ απαζηεί
εζδζηή ακηζιεηχπζζδ. Δάκ έπεζ ζοιαεί ζςιαηζηή αθάαδ δζηή ζαξ ή ημο άθθμο μδδβμφ ή
ζοκεπζαάηδ, είηε είζηε οπαίηζμξ ημο αηοπήιαημξ είηε υπζ, δζαπζζηχκεηε υζμ ιπμνείηε ηδ αθάαδ ηαζ
εκενβείηε ακάθμβα. Οζ βκχζεζξ πανμπήξ πνχηςκ αμδεεζχκ εα ζαξ αμδεήζμοκ πάνα πμθφ ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ. Ο ηναοιαηίαξ ιπμνεί κα αζιμνναβεί, κα θαίκεηαζ ακαίζεδημξ, κα
έπεζ οπμζηεί ηάπμζμ ηάηαβια η.θπ. μπυηε απαζημφκηαζ ζδζαίηενμζ πεζνζζιμί πνχηςκ αμδεεζχκ
ιέπνζ κα θεάζμοκ μζ ανιυδζμζ απυ κμζμημιείμ ή ηέκηνμ οβείαξ. Οζ μπμζεζδήπμηε εκένβεζέξ ζαξ
πςνίξ κα είζηε ζίβμονμξ υηζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ πνμθαιαάκεηε ηδκ άζπδιδ ελέθζλδ ηδξ
ηαηάζηαζδξ, είκαζ πζεακυκ κα πεζνμηενέρμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ, υπςξ π.π. δ ιεηαηίκδζδ ηναοιαηία
υηακ αοηυξ έπεζ οπμζηεί ηναοιαηζζιυ ζηδκ ζπμκδοθζηή ζηήθδ.
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Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηέημζςκ έηηαηηςκ ακαβηχκ πμο πνεζάγμκηαζ μζ πνχηεξ αμήεεζεξ,
παναεέημοιε παναηάης ηνίζζιεξ πθδνμθμνίεξ πμο είκαζ πνήζζιεξ βζα ηάεε πενίπηςζδ είηε ζημ
δνυιμ είηε ζημ πχνμ ενβαζίαξ.

4. Έθηαθηεο αλάγθεο ζην ρώξν εξγαζίαο – αηηίεο πξόθιεζεο
Ο πχνμξ ενβαζίαξ επζθοθάζζεζ πμθθμφξ ηζκδφκμοξ βζα πνυηθδζδ αηοπήιαημξ. Σμ βεςνβζηυ
ιδπάκδια πένα απυ ηδκ ηοηθμθμνία ημο ζημοξ δνυιμοξ, υηακ ανίζηεηαζ ζημ πχνμ ενβαζίαξ
(αβνυ) εέηεζ ζε θεζημονβία υθμοξ ημοξ ελμπθζζιμφξ ημο ηαζ ηα πανεθηυιεκα αοημφ βζα ηδκ
εηηέθεζδ ηςκ δζαθυνςκ ενβαζζχκ, μπυηε μ ηίκδοκμξ πνυηθδζδξ αηοπήιαημξ είκαζ αολδιέκμξ.
Καη’ επέηηαζδ μ πεζνζζηήξ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα εθέβπεζ ηυζμ ηδκ
ηίκδζδ αοημφ υζμ ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ επζιένμοξ ηαηαζηεοαζηζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο θένεζ
(ενβαθεία, ελανηήιαηα, ελμπθζζιμφξ η.θπ.). Γζα ημ ζημπυ αοηυ μ ζπεδζαζιυξ ημο ιδπακήιαημξ
είκαζ ηέημζμξ πμο ελαζθαθίγεζ υζμ ημ δοκαηυκ ηαθφηενδ μναηυηδηα απυ ηδ εέζδ ημο μδδβμφ ηαζ
δοκαηυηδηα επζεεχνδζδξ ημο βφνς πχνμο ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ επζιένμοξ θεζημονβζηχκ
ζοζηδιάηςκ ημο.
Οζ αζηίεξ πνυηθδζδξ αηοπήιαημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ ζημ
πχνμ ενβαζίαξ εκημπίγμκηαζ ζηζξ παναηάης:
Μμνθμθμβία ημο εδάθμοξ ηαζ ηδξ ηαθθζένβεζαξ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ημ ιδπάκδια ζε πηχζδ
(ακαηνμπή) ιε ζοκέπεζα ηναοιαηζζιυ ή ηαζ εάκαημ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δ δζάηαλδ
πνμζηαζίαξ έκακηζ ακαηνμπήξ (αρίδα, πθαίζζμ ή εάθαιμξ) ιπμνεί κα πνμζηαηεφζεζ ημ πεζνζζηή.
Καηυξ ή αδέλζμξ πεζνζζιυξ ημο ιδπακήιαημξ θυβς άβκμζαξ ή επζπμθαζυηδηαξ ή ηαηήξ εηηίιδζδξ
ηςκ ζοκεδηχκ ηίκδζδξ ζημ δνυιμ ή ηςκ ζοκεδηχκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ενβαζζχκ ζημ πςνάθζ.
Καηέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ (π.π. πθδιιφνεξ, ηεναοκμί, έκημκδ πζμκυπηςζδ ή παβςκζά η.θπ.) πμο
υπζ ιυκμ δοζημθεφμοκ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ αθθά επδνεάγμοκ ηδκ ροπζηή δζάεεζδ ημο
πεζνζζηή ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ημοξ πεζνζζιμφξ ημο, επζθένμκηαξ ηαηαζηνεπηζηά απμηεθέζιαηα ζημ
ιδπάκδια αθθά ηαζ ζημκ ίδζμ ημ πεζνζζηή.
Αδέλζμζ ή θακεαζιέκμζ πεζνζζιμί ηαηά ημκ έθεβπμ ημο ιδπακήιαημξ ή ηςκ πανεθηυιεκχκ ημο.
Τπεναμθζηή ημφναζδ (ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή) ζηδκ πνμζπάεεζα ηςκ πεζνζζηχκ κα
εηιεηαθθεοημφκ ζημ ιέβζζημ ημκ δζαεέζζιμ πνυκμ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ δζαθυνςκ ενβαζζχκ (π.π.
ζοβημιζδή ηςκ πνμσυκηςκ).

5. Πηζαλά αηπρήκαηα ζην δξόκν θαη ζην ρώξν εξγαζίαο
Δάκ μ πεζνζζηήξ δεκ έπεζ ηάπμζμ πνυκζμ πνυαθδια οβείαξ ηανδζμθμβζηυ, ακαπκεοζηζηυ,
κεονμθμβζηυ, παεμθμβζηυ η.θπ. ημ μπμίμ ζοκήεςξ βκςνίγεζ εη ηςκ πνμηένςκ (π.π. ζαηπανχδδ
δζααήηδ, αθθενβίεξ η.θπ.), μζ ηίκδοκμζ απυ ηδκ εηδήθςζδ έηηαηηςκ πενζζηαηζηχκ θυβς
πνμαθήιαημξ οβείαξ, ιεζχκμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ.
Ακ πάζπεηε απυ ηάπμζμ πνυκζμ πνυαθδια οβείαξ εα πνέπεζ κα έπεηε πνμαθέρεζ ηάεε θεπημιένεζα
πμο εα ζαξ θακεί πνήζζιδ ζηδκ πενίπηςζδ εηδήθςζδξ έηηαηημο ζμαανμφ πενζζηαηζημφ. Δπίζδξ
εα πνέπεζ κα επζπεζνείηε ημ πεζνζζιυ ημο αβνμηζημφ ζαξ ιδπακήιαημξ ιυκμ υηακ ηνίκεηε υηζ είζηε
ζε ηαθή ηαηάζηαζδ, ζοκεηηζιχκηαξ ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ (π.π. πανμοζία αμδεμφ ζημ
πχνμ ενβαζίαξ, ααειυξ δοζημθίαξ ηαηά ημ πεζνζζιυ ζημ πςνάθζ η.θπ.)
διεζχκεηαζ υηζ, ηαηά ηδκ επίζηερή ζαξ ζημ βζαηνυ βζα ηδκ ελέηαζή ζαξ, πνζκ εθμδζαζηείηε ιε
ηδκ άδεζα μδήβδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ, ηαζ ηδκ έηδμζδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ αεααίςζδξ, εα πνέπεζ μ
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βζαηνυξ ζαξ κα είκαζ εκήιενμξ ηδξ ηαηάζηαζήξ ηδξ οβείαξ ζαξ ζοκμθζηά χζηε κα αεααζχζεζ ή ιδ
ηδκ ζηακυηδηα μδήβδζδξ ημο ιδπακήιαημξ.
ηδκ πενίπηςζδ πμο εηδδθςεεί ηάπμζμ ζμαανυ πενζζηαηζηυ ηαηά ηδκ χνα ενβαζίαξ, ιε ηδκ
ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ ηάπμζαξ κυζμο πμο δφζημθα ιπμνείηε κα ηδκ ακηζιεηςπίζεηε, δ φπανλδ
δεφηενμο πνμζχπμο, ζηακμφ κα πνμζθένεζ ηζξ ακάθμβεξ πνχηεξ αμήεεζεξ ή κα ζαξ ιεηαθένεζ
άιεζα ζημ βζαηνυ, ιπμνεί κα είκαζ ζςηήνζα.
Σα ζοκήεδ αηοπήιαηα πμο ιπμνμφκ κα ζοιαμφκ ηαζ δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηζξ πενζπηχζεζξ πμο
ακαθένμκηαζ παναπάκς ηαζ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ βεκζηή οβεία ζαξ ηαζ ηα μπμία έπμοκ ακάβηδ
πανμπήξ πνχηςκ αμδεεζχκ είκαζ ηα αηυθμοεα:
1μ: Σναοιαηζζιυξ
Με αζιμνναβία
Με έβηαοια (εενιζηυ ή πδιζηυ)
Με μνεμπεδζηή ηάηςζδ
Λμζπμί ηναοιαηζζιμί
2μ: Σζζιπήιαηα εκηυιςκ, θζδζχκ
3μ: Ζθίαζδ, ηνομπθδλία
4μ: Ολεία Κανδζαηά πενζζηαηζηά
5μ : Άθθα ζοκήεδ πενζζηαηζηά

5.1 Σξαπκαηηζκόο
Οζ ηζκήζεζξ ηαζ μζ ενβαζίεξ πμο πναβιαημπμζείηε ηαηά ηδ θεζημονβία ημο ιδπακήιαηυξ ζαξ (π.π.
ακέααζια/ ηαηέααζια απυ αοηυ, έθεβπμ ηςκ θεζημονβζηχκ ημο ζημζπείςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα
θεζημονβίαξ ημοξ ή ιδ, ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ ή επζζηεοήξ ηςκ θεζημονβζηχκ ημο ζημζπείςκ η.θπ.)
εκέπμοκ ημκ ηίκδοκμ ηναοιαηζζιμφ είηε θυβς απνμζελίαξ είηε θυβς άβκμζαξ. Ο ηναοιαηζζιυξ
ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια αζιμνναβία (θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ ζμαανή), έβηαοια, ή/ηαζ
άθθμο είδμοξ ηάηςζδ. ημ αζαθίμ μδδβζχκ πνήζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ μ ηαηαζηεοαζηήξ πανέπεζ
μδδβίεξ επελδβχκηαξ ηα οπάνπμκηα ζήιαηα ηζκδφκμο ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ
πνυθδρδ ημο ηναοιαηζζιμφ.
5.1.1 Αντιμετώπιση της αιμορραγίας
Ζ αζιμνναβία ιπμνεί κα πνμέθεεζ απυ μπμζαδήπμηε ηάηςζδ ημο δένιαημξ ηαζ ηδ αθάαδ ημο
ημζπχιαημξ ηάπμζμο αββείμο ημο ζχιαημξ. Ζ αζιμνναβία δζαηνίκεηαζ ζε ανηδνζαηή, θθεαζηή ηαζ
ηνζπμεζδζηή υηακ δ αθάαδ εκημπίγεηαζ ζε ανηδνία, θθέαα ηαζ ηνζπμεζδέξ αββείμ ακηίζημζπα.
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Πχξ εθανιυγεηαζ έκαξ θθεαζηυξ
επίδεζιμξ βζα ημ ζηαιάηδια ηδξ
θθεαζηήξ αζιμνναβίαξ

Πχξ ημπμεεηείηαζ έκα ιακηήθζ ηαζ πχξ δέκεηαζ
ζηζξ άηνεξ ημο έκα λφθμ βζα κα ζηαιαηήζεζ ιζα
ανηδνζαηή αζιμνναβία ζηα άηνα

Ζ πζμ ζμαανή πενίπηςζδ αζιμνναβίαξ είκαζ δ ανηδνζαηή υπμο ημ αίια επζηαπφκεηαζ ιε πίεζδ ηαζ
πνεζάγεηαζ άιεζδ ηαζ ζμαανή ακηζιεηχπζζδ. Όηακ υιςξ έπμοιε ιζηνή αζιμνναβία απυ ηνζπμεζδέξ
αββείμ ή ιζηνή θθέαα ημ πνυαθδια είκαζ πμθφ πζμ εφημθμ ζηδκ ακηζιεηχπζζή ημο.
ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ηδξ αζιμνναβίαξ απυ ιεβάθδ ανηδνία βίκμκηαζ μζ παναηάης εκένβεζεξ απυ
δεφηενμ έιπεζνμ άημιμ πμο εα ανίζηεηαζ ημκηά ζαξ ηαευηζ δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ απυ
ιυκμξ ζαξ είκαζ πμθφ δφζημθδ έςξ αδφκαηδ.
Δζδμπμζείηε ημ ζοκημιυηενμ βζα ηδκ άθζλδ αζεεκμθυνμο πνμηεζιέκμο κα ιεηαθενεεί μ
ηναοιαηίαξ ζφκημια ζε κμζμημιείμ.
Ο αζεεκήξ λαπθχκεζ
Δθανιυγεηαζ πίεζδ ζηδ νίγα ημο αββείμο ιε ημκ ακηίπεζνα ηαζ ηδκ παθάιδ
Δάκ δ αζιμνναβία αθμνά ηα άκς άηνα εθανιυγεηαζ αζιμζηαηζηή πενίδεζδ ζηδ ιέζδ ημο
αναπίμκα ιε εθαζηζηή ηαζκία. Δάκ δεκ είκαζ δζαεέζζιδ, πνμζςνζκά ζθίββμοιε δοκαηά ιε ημ πένζ
ιαξ ημ ζδιείμ ηναοιαηζζιμφ. Πανάθθδθα ημ ηναοιαηζζιέκμ πένζ είκαζ ζδηςιέκμ ρδθά βζα
ιείςζδ ηδξ ανηδνζαηήξ πίεζδξ. Ακά δέηα θεπηά ηδξ χναξ πενίπμο, παθανχκμοιε ηδκ πενίδεζδ
βζα κα ιδκ πνμηθδεεί κέηνςζδ ζημοξ ζζημφξ.
Δάκ δ αζιμνναβία αθμνά ηα ηάης άηνα ηαζ δεκ ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί ημπζηά, ηυηε πζέγμοιε
ηδκ ανηδνία ζημ ιδνυ, δελζά ή ανζζηενά ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ημο ηναφιαημξ. Ζ πίεζδ
εθανιυγεηαζ ιε ημοξ δφμ ακηίπεζνεξ ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ημο ιδνμφ εκχ ηα άθθα δάπηοθα
πζέγμοκ ηδκ ελςηενζηή πθεονά.

Σμ ζδιείμ πμο πζέγεηαζ ημ ιπνάηζμ (ανζζηενά) ή μ ιδνυξ (δελζά) υηακ
οπάνπεζ αζιμνναβία απυ ανηδνία ζηδκ ακηίζημζπδ πενζμπή

Όηακ δ αζιμνναβία είκαζ ζημ ηεθάθζ ή ζημ πνυζςπμ πζέγμοιε ηδκ ανηδνία ζημκ ηνυηαθμ
(ιπνμζηά απυ ημ αοηί) ή ζηδκ πενζμπή πάκς απυ ηδκ ηάης βκάεμ ακηίζημζπα.
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Πχξ ζηαιαηά δ ανηδνζαηή αζιμνναβία ζημ πάκς ιένμξ ημο
ηεθαθζμφ (ανζζηενά) ή ζημ πνυζςπμ (δελζά)

Αζιμνναβία ηδξ ιφηδξ (νζκμνναβία). Οζ νζκμνναβίεξ είκαζ ζοκήεςξ εθαθνζάξ ιμνθήξ. Γεκζηά
πνμηαθμφκηαζ απυ ενεεζζιυ πμο μθείθεηαζ ζημ ηνφμ, ζε αθθενβίεξ ή ηδκ οπεναμθζηή εκυπθδζδ
ηδξ ιφηδξ. Δκίμηε υιςξ μζ νζκμνναβίεξ ιπμνεί κα είκαζ επζηίκδοκεξ ζδζαίηενα ζε εκήθζηεξ πμο
έπμοκ ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ. Δάκ δ νζκμνναβία έπεζ πνμηθδεεί απυ λέκμ ζχια ιέζα ζηδ ιφηδ,
ιδκ επζπεζνήζεηε κα ημ αβάθεηε ιε ημ πένζ ηαζ ιε αίαζμ ηνυπμ δζυηζ ιπμνεί κα πνμηθδεεί ιεβάθδ
γδιζά. Ζ αμήεεζα ημο βζαηνμφ επζαάθθεηαζ. οκήεςξ ηα λέκα ζχιαηα ηα απμαάθθμοιε ιε ημ
θφζδια ηδξ ιφηδξ. Δάκ δ νζκμνναβία επζιέκεζ ημπμεεηήζηε πάβμ ζε έκα πακί ηαζ ζθίληε ιε ηα
δάπηοθα ημ πάκς ιένμξ ηδξ ιφηδξ ζημ φρμξ ηςκ θνοδζχκ. Καη’ αοηυ ημκ ηνυπμ αμδεάηε ηδκ
αζιμνναβία κα ζηαιαηήζεζ.

5.1.2 Αληηκεηώπηζε ηνπ εγθαύκαηνο
Σα εβηαφιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε εενιζηά ηαζ πδιζηά.
Θεξκηθό έγθαπκα ιπμνεί κα ζοιαεί υηακ επζπεζνήζεηε κα αββίλεηε ηάπμζα ζημζπεία ημο
ιδπακήιαημξ (ηονίςξ ημο ηζκδηήνα) π.π. ροηηζηυ οβνυ, ελάηιζζδ η.θπ. είηε ιε ημ πένζ είηε ιε
άθθμ ζδιείμ ημο ζχιαημξ. Ζ αανφηδηα ημο εβηαφιαημξ ιπμνεί κα είκαζ εθαθνά (1 μο ααειμφ),
ιέζδξ αανφηδηαξ (2μο ααειμφ) ηαζ ζπάκζα ορδθήξ αανφηδηαξ (3μο ααειμφ).
Σμ εθαθνφ έβηαοια αθμνά ηδκ ηάηςζδ ημο δένιαημξ ιε παναηηδνζζηζηά ηδκ ενοενυηδηα
(ημηηίκζζια), εθαθνφ πυκμ ηαζ εθαθνφ πνήλζιμ. Αοηυ ιπμνεί κα επμοθςεεί βνήβμνα (ζε ιζα
εαδμιάδα) πςνίξ ζδζαίηενα ιέηνα εεναπείαξ.
Σμ ιέζδξ αανφηδηαξ (2μο ααειμφ) είκαζ έβηαοια ιε εκημκυηενα ζοιπηχιαηα απυ ημ εθαθνφ, ιε
επζπθέμκ ηαηαζηνμθή ηδξ επζδενιίδαξ ηαζ ειθάκζζδ θθοηηαζκχκ (θμοζηαθχκ). ηδκ πενίπηςζδ
αοηή δεκ πνμααίκμοιε ζε ηαιία εκένβεζα (π.π. ζπάζζιμ θμοζηαθχκ, επάθεζρδ αθμζθχκ η.θπ.)
δζυηζ δοζημθεφμοιε πενζζζυηενμ ηδκ επμφθςζδ ημο ηναφιαημξ.
Ζ πνμζηαζία ημο ζχιαημξ απυ ηζξ παναπάκς ζοκέπεζεξ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ εβηαοιάηςκ
ιπμνεί κα βίκεζ εάκ αιέζςξ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ημ ζδιείμ ημο ζχιαημξ εκηυξ δνμζενμφ κενμφ
χζηε κα πενζμνζζηεί δ επεκένβεζα ηδξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ ημο εενιακηζημφ ζημζπείμο.
Ζ ημπμεέηδζδ εζδζηχκ αθμζθχκ πμο ζοκζζημφκ μζ βζαηνμί ή μζ θανιαημπμζμί βζα κα
ηαηαπναΰκμοκ ημκ πυκμ, είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ.
Σα αανζά εβηαφιαηα αθμνμφκ ηαηαζηνμθή ηςκ οπμηείιεκςκ ημο δένιαημξ ζζηχκ ιε αθθαβή ημο
πνχιαημξ ημο δένιαημξ (απυ ςπνυ έςξ απακεναηςιέκμ). ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ ακηζιεηχπζζδ
ημο ζοιαάκημξ είκαζ άιεζδ ζε κμζμημιείμ.

Θενιζηυ έβηαοια 2μο ηαζ 3μο ααειμφ
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Υεκηθά εγθαύκαηα ιπμνμφκ κα ζοιαμφκ απυ ηα οβνά ηδξ ιπαηανίαξ ημο ιδπακήιαημξ, ηα οβνά
ηςκ οδναοθζηχκ ή ηοπυκ πνήζδ άθθςκ ημλζηχκ μοζζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα δζάθμνμοξ
ζημπμφξ.
Σα εβηαφιαηα αοηά είκαζ ζπάκζα ηαζ ακηζιεηςπίζζια εηηυξ απυ μνζζιέκα πμο δ επίδναζή ημοξ
είκαζ ηαηαζηνεπηζηή ενπυιεκα ζε επαθή ιε ημ ζχια ημο ακενχπμο. Σα πδιζηά οβνά πμο εκέπμοκ
ηίκδοκμ βζα ημκ άκενςπμ θένμκηαζ ζε ζοζηεοαζίεξ επί ηςκ μπμίςκ οπάνπεζ έκδεζλδ ακάθμβδ ημο
ααειμφ επζηζκδοκυηδηαξ ηαζ ιε ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ.
ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ηζξ επζαθααείξ μοζίεξ ηδξ ιπαηανίαξ (μλέα) ηαζ ηςκ θαδζχκ ημο
οδναοθζημφ ζοζηήιαημξ, πνέπεζ κα λεπθέκεηαζ ημ ζδιείμ επαθήξ ιε άθεμκμ κενυ ηαζ κα
ηαεανίγεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαεανυ πακί ή πανημιάκηζθμ. Δάκ δ πνμζαμθή απυ ηα θάδζα ηςκ
οδναοθζηχκ είκαζ εκηυξ ηςκ ζζηχκ ημο ζχιαημξ δ επέιααζδ ημο βζαηνμφ επζαάθθεηαζ δζυηζ ιπμνεί
κα ελεθζπεεί ζε βάββναζκα.
Δάκ ημ πδιζηυ οβνυ πνμζαάθθεζ ημκ μθεαθιυ πνεζάγεηαζ αιέζςξ κα βίκεζ πθφζζιμ ημο αμθαμφ ημο
μθεαθιμφ ιε άθεμκμ κενυ επί δέηα θεπηά πενίπμο.

Υδιζηυ έβηαοια : Ξέπθοια ιε κενυ

Πθφζζιμ εβηαφιαημξ ιε κενυ

5.1.3 Αληηκεηώπηζε ηεο νξζνπεδηθήο θάθσζεο
Οζ μνεμπεδζηέξ ηαηχζεζξ αθμνμφκ ηαηάβιαηα ηςκ μζηχκ ηονίςξ ηςκ άηνςκ, ηάεε ααειμφ, απυ
απθυ νάβζζια έςξ ζπάζζιμ ή δζάθμνεξ ηαηχζεζξ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ ή ηςκ ανενχζεςκ.
Μία πηχζδ απυ βθίζηνδια ζημ ζηαθμπάηζ ημο ιδπακήιαημξ, έκα ζζπονυ πηφπδια απυ έκα
ηζκμφιεκμ ελμπθζζιυ η.θπ. ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ηαηχζεζξ δζαθμνεηζημφ ααειμφ.
ηα ηαηάβιαηα ιπμνεί κα πανμοζζαζημφκ ηναφιαηα ιε πζεακή αζιμνναβία, μπυηε ιζθάιε βζα
ακμζηηά ηαηάβιαηα, ή κα ιδκ πανμοζζαζηεί αζιμνναβία, μπυηε ιζθάιε βζα ηθεζζηά ηαηάβιαηα.
Έκα ηάηαβια ζοκήεςξ πανμοζζάγεζ δοκαηυ πυκμ, πνήλζιμ, δοζημθία ηίκδζδξ ημο ιέθμοξ πμο έπεζ
οπμζηεί αοηυ ή αηυιδ ηαζ αθθαβή εέζδξ δδθαδή παναιυνθςζδ.
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Γεκζηή ανπή, υηακ ζοιαεί μπμζμδήπμηε ηάηαβια (ηάης ή άκς άηνμο), είκαζ κα αηζκδημπμζδεεί
πνχηα ημ ζπαζιέκμ ιέθμξ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ηαζ ιεηά κα ιεηαηζκδεεί μ ηναοιαηίαξ. Ζ
αηζκδημπμίδζδ ηςκ άηνςκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε δέζζιμ (υπζ πμθφ ζθζηηά) ημο ιέθμοξ πάκς ζε
κάνεδηα (ζακίδα, ζηθδνυ πανηυκζ η.θπ.). Ζ ηαηηζηή αοηή επζαάθθεηαζ βζα κα ιδκ ηαθαζπςνδεεί
ημ ιέθμξ πμο έπεζ οπμζηεί ημ ηάηαβια αθθά ηαζ βζα κα ιδκ πμκά πενζζζυηενμ μ ηναοιαηίαξ ηαηά
ηδ ιεηαθμνά. Δάκ ημ ηάηαβια έπεζ ζοιαεί ζημ ηεθάθζ απαζηείηαζ δ άιεζδ ιεηαθμνά ημο
ηναοιαηία ζημ κμζμημιείμ πάκς ζε θμνείμ.

Σμπμεέηδζδ πνυπεζνμο κάνεδηα ζημ πένζ
Σμπμεέηδζδ πνυπεζνμο κάνεδηα ζημ πυδζ

Δλίζμο ζμαανά είκαζ ηαζ ηα ηαηάβιαηα ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ πμο ιπμνεί κα είκαζ ζημ φρμξ ημο
αοπέκα ή ζηδ νάπδ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δ ιεηαθμνά ημο ηναοιαηία βίκεηαζ ζε εέζδ
ιπνμφιοηα πάκς ζημ θμνείμ εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ ακάζηεθα. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ μ
ηναοιαηίαξ πνέπεζ κα είκαζ δειέκμξ επάκς ζημ θμνείμ χζηε κα ιδκ ιεηαηζκείηαζ ηαζ πεζνμηενεφεζ
δ ηαηάζηαζή ημο. Ζ αηζκδζία ημο ηναοιαηία ζ’ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ πνμθαιαάκεζ ηδκ
πεναζηένς ηάηςζδ ημο κςηζαίμο ιοεθμφ.

Μεηαθμνά ημο ηναοιαηία ιε ημ θμνείμ

5.1.4 Λνηπνί ηξαπκαηηζκνί-κηθξά ηξαύκαηα
Μζηνά ηναφιαηα ιπμνεί κα οπάνλμοκ απυ ημρίιαηα, ζπζζίιαηα ή βδανζίιαηα ή απυ ζθδκςιέκα
ακηζηείιεκα. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ηαεανίγεηαζ δ πθδβή ιε ζαπμφκζ ηαζ κενυ χζηε κα θφβμοκ
υθα ηα λέκα ζχιαηα (πχια, αηαεανζίεξ η.θπ.) ιε πνμζμπή χζηε κα ιδκ ηαθαζπςνδεεί ημ δένια.
Μεηά ηαθφπηεηαζ ημ ζδιείμ ιε απμζηεζνςιέκμ επίδεζιμ (π.π. αοημηυθθδημ επίδεζιμ, βάγα η.θπ.)
ηαζ θνμκηίγεηε κα ιδ αναπεί ή θενςεεί αθθάγμκηάξ ημκ ιέπνζ κα επμοθςεεί δ πθδβή. Ζ επάθεζρδ
ιε αθμζθέξ ή ηνέιεξ πζεακυ κα πνμηαθέζμοκ γδιζά. Ζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ επζδέζιςκ ζοκήεςξ
είκαζ μδοκδνή βζα αοηυ ιπμνεί πνζκ ηδκ αθαίνεζδ κα δζαπμηίγμκηαζ ιε μζκυπκεοια ή θάδζ
δένιαημξ ή αηυια ηαζ εθαζυθαδμ.
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Πθφκεηε ημ ηυρζιμ ή ημ βδάνζζιμ ιε
ζαπμφκζ ηαζ κενυ. Δάκ οπάνπμοκ
ακηζηείιεκα ιπδβιέκα ζημ δένια
ιπμνμφιε κα ηα αθαζνέζμοιε ιε
ηζζιπζδάηζ πμο έπεζ απμζηεζνςεεί

Σα ζθδκςιέκα ακηζηείιεκα ζημ ζχια ιπμνεί κα είκαζ ηανθζά, ημιιάηζα λφθμο ή βοαθζμφ, ή
ζίδενμο η.θπ. Σμ ζθήκςια ζημ ζχια ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αζιμνναβία ηαηά ηδκ είζμδμ ή ηαζ
ηδκ αθαίνεζδ. Ζ αθαίνεζδ πνεζάγεηαζ ιεβάθδ πνμζμπή δζυηζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιεβαθφηενδ
γδιζά μπυηε δ αμήεεζα ημο βζαηνμφ ζημ κμζμημιείμ είκαζ απαναίηδηδ. Οζ πενζπηχζεζξ πμο
εεςνμφκηαζ ζμαανέξ ηαθυ είκαζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ άιεζα απυ ημ βζαηνυ ηαζ υπζ απυ ημκ ίδζμ ημκ
ηναοιαηία ή άθθμ πνυζςπμ δζυηζ δ αθαίνεζδ ημο ακηζηεζιέκμο αθθά ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ημο
ηναφιαημξ απαζηεί ζδζαίηενδ ζαηνζηή ιεηαπείνζζδ.
Σναφιαηα ζηα ιάηζα
Σναοιαηζζιυξ ζημ ιάηζ ιπμνεί κα επέθεεζ απυ πηφπδια ιε απμηέθεζια πνμζςνζκυ πυκμ έςξ ηαζ
πμθφ ζμαανή γδιζά ζημ αμθαυ ιε επζπηχζεζξ ζηδκ υναζδ. ηδκ πενίπηςζδ ζμαανμφ
ηναοιαηζζιμφ πμο ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ υναζδ απαζηείηαζ ζαηνζηή πενίεαθρδ. οκήεςξ ζημ
αμθαυ ζοιααίκεζ κα ημθθήζμοκ λέκα ζχιαηα ηα μπμία ιπμνμφκ κα θφβμοκ πθέκμκηαξ ηα ιάηζα ιε
ηαεανυ πθζανυ κενυ ηαζ ζηδκ ακάβηδ εθυζμκ δε θεφβμοκ πνέπεζ κα επζζηεθηείηε μθεαθιίαηνμ. ε
ηάεε πενίπηςζδ εάκ ιεηά απυ πηφπδια ή αθαίνεζδ λέκμο ζχιαημξ απυ ημκ αμθαυ ελαημθμοεείηε
κα αζζεάκεζηε εκυπθδζδ πνέπεζ κα ηαηαθεφβεηε ζημκ μθεαθιίαηνμ.
Δίκαζ ζδιακηζηυ κα βκςνίγεηε αηυια υηζ πμηέ δεκ πνέπεζ κα ηνίαεηε ιε ηα πένζα ημ ιάηζ ζαξ δζυηζ
είκαζ πζεακυκ κα πνμηθδεεί πνυζεεηδ αθάαδ. Δάκ ζημ ιάηζ ζοιαεί κα πέζεζ ηάπμζμ πδιζηυ οβνυ
π.π. μλφ, θοημθάνιαημ η.θπ., πνεζάγεηαζ άιεζδ πθφζδ ιε άθεμκμ κενυ ηαζ επίζηερδ ζημκ
μθεαθιίαηνμ εθυζμκ οπάνπμοκ αιθζαμθίεξ βζα ηδ ιδ πθήνδ απμιάηνοκζδ ηςκ μοζζχκ αοηχκ απυ
ημ ιάηζ.
Σναφιαηα ζηα αοηζά
Σα ηναφιαηα ζηα αοηζά ιπμνμφκ κα πνμζέθεμοκ απυ ηδκ είζμδμ λέκςκ ζςιάηςκ εκηυξ αοηχκ
(λφθμ, έκημιμ, κενυ η.θπ.). Ζ απμιάηνοκζδ ζςιάηςκ υπςξ λφθςκ απαζηεί πνμζμπή δζυηζ ιπμνεί
κα πνμηαθέζεηε γδιζά π.π. δζάηνδζδ ηφιπακμο ή άθθμ ηναοιαηζζιυ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ηα
ηναφιαηα εεςνμφκηαζ ζμαανά απαζηείηαζ δ αμήεεζα ημο βζαηνμφ. Δάκ ιπεζ κενυ ζημ αοηί, ιπμνεί
εφημθα κα απμιαηνοκεεί πςνίξ ζδζαίηενμ πνυαθδια. Ζ είζμδμξ εκυξ εκηυιμο ιπμνεί κα
πνμηαθέζεζ ακαζηάηςζδ ηαζ πνεζάγεηαζ δνειία, ιζα ζηαβυκα εθαζυθαδμο ιπμνεί κα ζαξ
ακαημοθίζεζ δζυηζ ημ έκημιμ εα δνειήζεζ ηαζ εα ζαξ δμεεί πνυκμξ βζα κα αθαζνεεεί είηε ιε ηα
αμήεεζα ημο βζαηνμφ είηε ηνίημο πνμζχπμο.

5.1.5 Γεληθέο νδεγίεο πεξηπνίεζεο ησλ κηθξώλ ηξαπκάησλ
Σμ ηναφια πθέκεηαζ ιε μλογεκέ ή ιε δζάθοια αμνζημφ ή ιε πθζανυ κενυ πμο έπεζ πνμδβμοιέκςξ
ανάζεζ. Αθμφ ηαεανζζηεί ηαθά ημ ηναφια απυ αηαεανζίεξ ή άθθα λέκα ζχιαηα επαθείθεηαζ ιε
ζχδζμ, ιενημονμπνχι ή betadine, ζηεπάγεηαζ ιε απμζηεζνςιέκδ βάγα ηαζ δέκεηαζ ιε επίδεζιμ.
Ο ηαεανζζιυξ ημο ηναφιαημξ πμο έπεζ θάδζα ιδπακήξ βίκεηαζ ιε αεκγίκδ ή αζεένα. Δάκ ημ ηναφια
αζιμνναβεί εθανιυγεηαζ πζεζηζηυξ επίδεζιμξ. Ο πζεζηζηυξ επίδεζιμξ είκαζ ζοκήεςξ
απμζηεζνςιέκεξ βάγεξ ή ηαεανυ πακί ζηενεςιέκμ πάκς ζημ ηναφια ιε επίδεζιμ μ μπμίμξ δεκ
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αθαζνείηαζ πνζκ ακηζιεηςπζζηεί ημ ηναφια απυ βζαηνυ δζυηζ εα αζιμνναβεί. Δάκ ημ ηναφια είκαζ
ηαεανυ δ επάθεζρδ ιε ζχδζμ ή Betadine είκαζ ανηεηή.
Πνμζμπή:
Σμ ηναφια πμο έβζκε απυ δζάθμνα ακηζηείιεκα πμο έπμοκ επαθή ιε ημ έδαθμξ εκέπεζ ηίκδοκμ
πνμζαμθήξ απυ ηέηακμ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ μ ακηζηεηακζηυξ μνυξ είκαζ απαναίηδημξ.
Καηά ημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδκ πενζπμίδζδ ημο ηναφιαημξ κα αημθμοεμφκηαζ μζ μδδβίεξ ηςκ
βζαηνχκ.

5.2 Σζηκπήκαηα εληόκσλ, θηδηώλ, δαγθώκαηα δώσλ
Γεκ είκαζ θίβεξ μζ θμνέξ πμο έπμοκ ζοιαεί ηζζιπήιαηα απυ έκημια, (ζημνπζμφξ, ιέθζζζεξ,
ζθήηεξ, ανάπκεξ) ζμαυθα θίδζα, (δδθδηδνζχδδ) ή αηυιδ ηαζ δαβηχιαηα γχςκ (ζηφθςκ η.θπ.)
πμο ιπμνεί κα είκαζ θμνείξ θφζζαξ, ηαευηζ δ γςή ηάεε αβνυηδ πεζνζζηή ηςκ αβνμηζηχκ
ιδπακδιάηςκ είκαζ ζοκεπχξ ζηδκ φπαζενμ. Σα ηζζιπήιαηα αοηά ζοιααίκμοκ ζοκήεςξ ηδκ
άκμζλδ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ, επμπέξ υπμο εοκμείηαζ δ ακάπηολδ ηαζ δ εθεφεενδ ηοηθμθμνίαξ ημοξ.
Πμθθέξ θμνέξ είκαζ δοκαηυκ ζημκ πχνμ ημο εαθάιμο μδήβδζδξ ημο αβνμηζημφ ιδπακήιαημξ κα
έπεζ ιπεζ ηάπμζμ έκημιμ ή αηυια θίδζ, ζημνπζυξ η.θπ. ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ ζοκίζηαηαζ ζδζαίηενδ
πνμζμπή υηακ εζείξ ιπαίκεηε ζημ εάθαιμ μδήβδζδξ. Θα πνέπεζ κα λένεηε υηζ μφηε ηα θίδζα μφηε
ηα έκημια επζηίεεκηαζ εηηυξ ηαζ ακ θμαδεμφκ, βζα αοηυ είκαζ πνμηζιυηενμ κα ηα απμιαηνφκεηε
εάκ είκαζ εθζηηυ, πανά κα ηα ζημηχκεηε.
οπκά εα ζαξ ηφπεζ κα ζαξ ηζζιπήζεζ ιέθζζζα ή ζθήηα. Δάκ δεκ είζηε αθθενβζηυξ, πνέπεζ κα
ιδκ ακδζοπήζεηε οπμιέκμκηαξ ημκ πνμζςνζκυ πυκμ. Δάκ έπεηε εζδζηή αθμζθή βζα ηα ηζζιπήιαηα,
αθείρηε ημ ζδιείμ. Γζαθμνεηζηά ιπμνείηε κα νίλεηε άθεμκμ κενυ ηαζ ιδκ επζπεζνήζεηε κα ηνίρεηε
ή κα ηάκεηε ιαθάλεζξ ζημ ζδιείμ ηδξ πνμζαμθήξ δζυηζ εα δζμβηςεεί πενζζζυηενμ. Σμ πάβςια ημο
ζδιείμο ηζζιπήιαημξ είηε ιε παβςιέκμ κενυ είηε ιε πάβμ ή αηυιδ ιε άθθα ιέζα π.π. λφδζ αμδεά
ζημκ ιεηνζαζιυ ημο πυκμο.
ε πενίπηςζδ πμο είζηε αθθενβζηυξ δ θήρδ ηςκ απαναίηδηςκ ακηίδμηςκ πμο ζαξ έπεζ δχζεζ μ
βζαηνυξ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ απμθοβή ζμαανχκ ζοιπηςιάηςκ.
Δάκ ζαξ ηζζιπήζεζ θίδζ, είκαζ ακαβηαία δ θήρδ πνμθδπηζηχκ ιέηνςκ, αηυια ηαζ ακ βκςνίγεηε
υηζ δεκ είκαζ δδθδηδνζχδεξ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ εκενβείηε ςξ ελήξ:
Δάκ ιπμνείηε κα εθαηηχζεηε ημ δδθδηήνζμ απυ ημ ζδιείμ ηδξ πθδβήξ ηαζ κα ειπμδίζεηε ηδκ
ελάπθςζή ημο ζημ οπυθμζπμ ζχια ημ επζπεζνείηε. Πθέκεηε ημ ζδιείμ ημο δαβηχιαημξ, δέκεηε ημ
ζδιείμ ημο ζχιαημξ πνζκ ηδκ πθδβή, ηυζμ υζμ κα πενζμνίζεηε ηδ νμή ημο θθεαζημφ αίιαημξ.
Δπίζδξ πενζμνίγεηε ηδκ ηίκδζδ ημο ιένμοξ ημο ζχιαημξ πμο έπεζ οπμζηεί ημ ηζίιπδια ηαζ
θοζζηά ημ ηνίρζιμ. Μεηά απυ αοηά ηα πνχηα ιέηνα είκαζ ακαβηαίμ κα επζζηεθηείηε ημ ηέκηνμ
οβείαξ βζα ηδ θήρδ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ ζαηνζηχκ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζοιαάκημξ.

Γάβηςια θζδζμφ : Γέζηε ιζα θςνίδα απυ
πακί ή έκα θμονάηζ νμθμβζμφ ζημ πένζ ή
ζημ πυδζ ακάθμβα, 5-10 εη. επάκς απυ ηδ
δαβηςιαηζά. Σμ δέζζιμ πνέπεζ κα είκαζ
ζθζπηυ, πςνίξ υιςξ κα ειπμδίγεζ ηδ νμή
ημο αίιαημξ απυ ηδκ πθδβή.
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πακζυηενα έπμοκ παναηδνδεεί δζάθμνα πενζζηαηζηά απυ δαβηχιαηα γχςκ. Ο ηίκδοκμξ πμο
οπάνπεζ απυ ημ δάβηςια εκυξ γχμο π.π. αθυβμο ή ζηφθμο είκαζ δ πνμζαμθή απυ ηέηακμ ή θφζζα
ακηίζημζπα. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ πένακ ημο ηαθμφ πθοζίιαημξ ιε κενυ δ επίζηερδ ζημ
βζαηνυ ηαζ ζημ ηέκηνμ οβείαξ πνέπεζ κα είκαζ άιεζδ θνμκηίδα ζαξ. Πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ μζ
αννχζηζεξ αοηέξ ιπμνμφκ κα ιεηαθενεμφκ απυ ηα γχα ηαζ ιε ημ βθείρζιμ ζε ζδιείμ ημο
ζχιαημξ υπμο οπάνπεζ πθδβή ή ηάπμζα αιοπή.

Γάβηςια γχςκ : Καθφρηε υθδ ηδκ επζθάκεζα ημο
ηναφιαημξ ιε θεπηή απμζηεζνςιέκδ βάγα ή
ηαεανυ πακί, ηαζ πζέζηε ιε ηδκ παθάιδ ζαξ υθδ
ηδκ επζθάκεζα ηδξ πθδβήξ. Ακορχζηε ημ
πθδβςιέκμ ιένμξ πάκς απυ ημ επίπεδμ ηδξ
ηανδζάξ.

Γάβηςια ανάπκδξ, ζημνπζχκ ηθπ εκηυιςκ :
Βάθηε πάκς ζηδ δαβηςιαηζά πάβμ ηοθζβιέκμ ιε
πακί. Μδ αάγεηε πμηέ πάβμ απεοεείαξ πάκς ημ
δένια δζυηζ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ έβηαοια.

5.3 Θεξκνπιεμία (ειίαζε) θαη ππνζεξκία (θξπνπιεμία)
Ζ ενβαζία ζηδκ φπαζενμ πμθθέξ θμνέξ επζθοθάζζεζ ηαζ δοζάνεζηεξ ζοκέπεζεξ απυ ηζξ ορδθέξ ή
παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημο πενζαάθθμκημξ.
Ζ εενιμπθδλία ή δθίαζδ ιπμνεί κα ζοιαεί υηακ παναιέκεηε πμθφ χνα ζημκ ήθζμ ηζξ γεζηέξ
ιένεξ. Χξ ζοιπηχιαηα έπεζ ηδκ ορδθή εενιμηναζία (πάκς απυ 39°C), ημ ημηηίκζζια ημο
δένιαημξ, έθθεζρδ ζδνχηα, γάθδ ή θζπμεοιία, αηυιδ ηαζ ζπαζιμφξ.
Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ηδξ απαζηείηαζ κα ιεηαηζκδεείηε ζε δνμζενυ- ζηζενυ ιένμξ, κα δνμζζζηείηε
ιε κενυ ηαζ ηάκμκηαξ ημιπνέζεξ ιε δνμζενυ κενυ ζημ ηεθάθζ αθθά ηαζ ζημ οπυθμζπμ ζχια.
Αοηυ επακαθαιαάκεηαζ ιέπνζ κα ιεζςεεί δ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ.
Ζ οπμεενιία (ηνομπθδλία) ιπμνεί κα ζοιαεί ακ εηεέζηε ημ ζχια ζαξ πμθθέξ χνεξ ζε
πενζαάθθμκ ιε παιδθή εενιμηναζία δδθαδή ιε ηαζνυ οβνυ ηαζ ροπνυ πμο ημ ζχια δεκ ιπμνεί
κα νοειίζεζ ηδ εενιμηναζία ημο.
Σα ζοιπηχιαηα ηδξ οπμεενιίαξ ιπμνεί κα είκαζ δ έθθεζρδ αίζεδζδξ ηνφμο, ηα νίβδ
(ακαηνζπίθα), δ οπκδθία, πνχια δένιαημξ πθςιυ, ιεθακυ ή γςδνυ νυδζκμ ή πνδζιέκμ, δοζημθία
ζηδκ μιζθία, γάθδ ιέπνζ ηδκ απχθεζα ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ δοζημθία ηίκδζδξ ηςκ άηνςκ.
Γζα κα ακηζιεηςπίζεηε ιζα ηέημζα ηαηάζηαζδ πνέπεζ κα ιεηαηζκδεείηε ζε γεζηυ πχνμ ηαζ κα
ηοθζπηείηε ιε ημοαένηεξ. Ζ επακαθμνά ζηδκ ηακμκζηή εενιμηναζία πνέπεζ κα βίκεζ ζηαδζαηά ηαζ
υπζ απυημια.
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ε αηναίεξ πενζπηχζεζξ παβμπθδλίαξ ιπμνεί κα ζοιαεί ηνομπάβδια εκυξ ζδιείμο ημο ζχιαημξ
μπυηε πνεζάγεηαζ ιεβαθφηενδ πνμζμπή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο ηαζ ηδ ζοκδνμιή ημο εζδζημφ
βζαηνμφ. οκήεςξ ημ ηνομπάβδια ειθακίγεηαζ ιε δένια ηυηηζκμ ή αηυιδ άζπνμ ζηθδνυ ηαζ
ιμοδζαζιέκμ. Μπμνεί αηυια κα ειθακζζημφκ ηαζ θμοζηάθεξ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο,
ζοκίζηαηαζ δ βνήβμνδ αθθά ζηαδζαηή επακαθμνά ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ζχιαημξ, πςνίξ
επαθείρεζξ ιε δζάθμνα ιέζα υπςξ μζκυπκεοια , αθμζθέξ η.θπ. ή εκηνζαέξ πμο ιπμνεί κα
πνμηαθέζμοκ εβηαφιαηα ηαζ άνα πεζνμηένεοζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ.

5.4 Ομεία θαξδηαθά πεξηζηαηηθά
Γζα ηα πενζζηαηζηά πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηή θεζημονβία ηδξ ηανδζάξ εθάπζζηα ιπμνεί κα
πνμζθένεζ ηάπμζμξ ζηδκ φπαζενμ. Δάκ ακηζθδθεείηε υηζ ζε ηάπμζμκ έπεζ ζοιαεί ηανδζαηυ
πενζζηαηζηυ εα πνέπεζ κα ημκ αμδεήζεηε κα ηαείζεζ, κα παθανχζεηε ηα νμφπα ημο, κα ημ
γεζηάκεηε ή κα ημ δνμζίζεηε ακάθμβα ιε ηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ακ πάζεζ ηζξ
αζζεήζεζξ ημο πνέπεζ κα λαπθχζεζ. Μενζηέξ θμνέξ ηα πενζζηαηζηά αοηά εηδδθχκμκηαζ ηαζ ιε
ειεημφξ μπυηε βζα κα ιδκ ζοιαεί πκζβιυξ, βονίγεηε ημ ηεθάθζ ζημ πθάζ. Δάκ βκςνίγεηε υηζ μ
αζεεκήξ παίνκεζ εζδζηά θάνιαηα βζα πνυκζα πάεδζδ ηδξ ηανδζάξ πνέπεζ κα θνμκηίζεηε κα ημο ηα
πμνδβήζεηε. Οζ εκδείλεζξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε ηέημζα πενζζηαηζηά είκαζ πυκμξ δζανηείαξ (πάκς
απυ 2 θεπηά) ή ζθίλζιμ ή πθάηςια ζημ ζηήεμξ ή ηδκ πθάηδ. Πμθθέξ θμνέξ μ πυκμ αοηυξ
απθχκεηαζ πνμξ ημ ιένμξ ηδξ ημζθζάξ, ζημκ χιμ ζημ ανζζηενυ πένζ αηυια ηαζ ζημ θαζιυ ηαζ ζημ
ζαβυκζ. Πανάθθδθα ειθακίγεηαζ θαπάκζαζια ή δοζημθία ζηδκ ακαπκμή. Δηηυξ αοηχκ μ αζεεκήξ
ειθακίγεζ αημκία, αβςκία, ίδνςια, πθςιυ πνυζςπμ ή ιεθακυ δένια ηαζ πείθδ ηαζ αηακυκζζημ
ζθοβιυ.
Ζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο αζεεκμφξ ζηα πενζζηαηζηά αοηά είκαζ δφζημθδ ηαζ βζ αοηυ
δ ζαηνζηή αμήεεζα είκαζ ακαβηαία.

5.5 Άιια ζπλήζε πεξηζηαηηθά
ηα ζοκήεδ πενζζηαηζηά πμο ιπμνμφκ ακ ζοιαμφκ είκαζ δ οπένηαζδ, δ οπμβθοηαζιία ηςκ
δζααδηζηχκ αηυιςκ, ηα αθθενβζηά ζμη, θζπμεοιία η.θπ.
ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ πνέπεζ μ ίδζμξ μ παεχκ κα πνμθαιαάκεζ ηδ δοζάνεζηδ ελέθζλδ ημο
πενζζηαηζημφ ιε ηδ θήρδ ηςκ ακάθμβςκ θανιάηςκ πμο πνέπεζ κα έπεζ ιαγί ημο ή ημ
πανεονζζηυιεκμ άημιμ κα ημκ ιεηαθένεζ άιεζα ζημ κμζμημιείμ.
ηδκ πενίπηςζδ θζπμεοιίαξ λαπθχζηε ημκ παευκηα ακάζηεθα ζε δνμζενυ ιένμξ, εθεοεενχζηε
ηα νμφπα ηαζ πανεονεεείηε ημκηά ημο ιέπνζ κα ζοκέθεεζ.
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