INTER CERT

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2006/42/EU

ΓΕΝΙΚΑ
Κείμενο Οδθγία

Πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ

Άρκρο 1, Παράρτθμα ΙV

ΓΕΝΙΚΑ

Βαςικζσ απαιτιςεισ
αςφάλειασ

Παράρτθμα I

Διαδικαςία αξιολόγθςθσ
ςυμμόρφωςθσ

Άρκρο 12

Τεκμιριο ςυμμόρφωςθσ
Παραπομπι ςε
εναρμονιςμζνα πρότυπα ΕΝ

Άρκρο 7

1

INTER CERT

Διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ
Δομικό διάγραμμα ςχετικά με τθν διάκεςθ ςτθν αγορά των Μθχανϊν &
θμιτελϊν Μθχανϊν ςυμφ. με τα Άρκρα 12 & 13
Μθχανι
βάςει άρκρου 1. a-f

Μθχανζσ
εκτόσ
παραρτιματοσ IV

Τεχνικόσ φάκελοσ
παράρτθμα VII A
Εγχειρίδιο
λειτουργίασ

Πλιρθσ ςυμμόρφωςθ ΕΝ
(καλφπτουν όλεσ τισ
απαιτιςεισ υγείασ &
αςφάλειασ)

Εςωτερικόσ ζλεγχοσ
παραγωγισ
παράρτθμα VIII

Πλιρεσ ΣΔΠ
Παράρτθμα X

Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕU
παράρτθμα II 1 A
Σιμανςθ CE
Άρκρο 16 Παράρτθμα ΙΙΙ

Ημιτελισ Μθχανι
βάςει άρκρου 1 g
Μθχανζσ
εντόσ
παραρτιματοσ IV

Ειδικόσ τεχνικόσ
φάκελοσ
Εγχειρίδιο
ςυναρμολόγθςθσ
παράρτθμα VI

Μερικι κάλυψθ /
ζλλειψθ ΕΝ

Εξζταςθ τφπου
παράρτθμα IX +
εςωτερικόσ ζλεγχοσ
παραγωγισ
παράρτθμα VIII

Διλωςθ
ενςωμάτωςθσ
Παράρτθμα II 1 B
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• Εφόςον εμπίπτουν οι μθχανζσ και ςε άλλεσ
οδθγίεσ, που αφοροφν άλλεσ απαιτιςεισ, τότε
μζςω τθσ Σιμανςθσ CE δθλϊνεται θ
ςυμμόρφωςθ των μθχανϊν με τισ διατάξεισ
αυτϊν των επιπρόςκετων οδθγιϊν .
• Ζχει καταςκευαςτεί μια Μθχανι ςφμφωνα με
εναρμονιςμζνα πρότυπα
ΕΝ, που ζχουν
δθμοςιευκεί ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ EU,
τότε δφναται να δθλωκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ
Μθχανι πλθροί όλεσ τισ απορρζουςεσ, από τα
εναρμονιςμζνα πρότυπα, βαςικζσ απαιτιςεισ
υγείασ & αςφάλειασ.
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Βαςικζσ απαιτιςεισ αςφαλείασ & υγείασ κατά το
ςχεδιαςμό & καταςκευι μθχανϊν
 Επικίνδυνθ ηϊνθ: Κάκε ηϊνθ εντόσ ι/και γφρω από το μθχ/μα
ςτθν οποία ζνα πρόςωπο διατρζχει κίνδυνο για τθν υγεία του ι
τθν αςφάλεια του.
 Διακινδφνευςθ: Δυνθτικι πθγι ηθμίασ / βλάβθσ
 Κίνδυνοσ: Συνδυαςμόσ τθσ πικανότθτασ & ςοβαρότθτασ
τραυματιςμοφ ι προςβολισ τθσ υγείασ που μπορεί να προκφψει
ςε κατάςταςθ «εγγενοφσ κινδφνου».
 Εκτικζμενο πρόςωπο: Κάκε πρόςωπο ευριςκόμενο εξ
ολοκλιρου ι μερικϊσ ςε επικίνδυνθ ηϊνθ.
 Χειριςτισ: το πρόςωπο που είναι επιφορτιςμζνο με τθν
εγκατάςταςθ, λειτουργία, ρφκμιςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι ι
μετακίνθςθ ενόσ μθχανιματοσ.
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 Εκτίμθςθ διακινδφνευςθσ για τθν αςφάλεια
των μθχανϊν
•

Εκπονείται από τον καταςκευαςτι

•

Απορρζουςεσ απαιτιςεισ από τθν «εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ»
που αφοροφν τον θλεκτρολογικό εξοπλιςμό με ςτόχο τθν
«μείωςθ κινδφνων» (Υπεφκυνοσ ο καταςκευαςτισ)

 Εκτίμθςθ διακινδφνευςθσ για τθν θλεκτρικι αςφάλεια
•

Προςταςία από θλεκτροπλθξία

•

Προςταςία θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ ζναντι υπερεντάςεων &
υπερτάςεων

•

Προςταςία θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ ζναντι κλιματολογικϊν
επιδράςεων
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Συνζχεια
 Εκτίμθςθ διακινδφνευςθσ για τθν θλεκτρικι αςφάλεια
•

Δεν υπάρχει μθδζν – κίνδυνοσ

•

Στόχοσ τθσ «διεργαςίασ μείωςθσ του κινδφνου» είναι θ
μείωςθ του «υπολειπόμενου κινδφνου» ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να καταςτεί «αποδεκτόσ»

•

Η «διεργαςία εκτίμθςθσ κινδφνου» είναι μια
επαναλαμβανόμενθ (ςυνεχισ) διεργαςία με ςυνεχι λιψθ
μζτρων ζτςι ϊςτε να μειωκεί ο υπολειπόμενοσ κίνδυνοσ ςε
αποδεκτά όρια.

Επαρκισ μείωςθ κινδφνου: Μείωςθ κινδφνων, θ οποία
βαςίηεται ςτθν ςτάκμθ τεχνικισ
& επιςτιμθσ ζτςι ϊςτε να
πλθροί
τουλάχιςτον
τισ
νομοκετικζσ απαιτιςεισ που
διζπουν τθν Μθχανι.
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Νομοκετικζσ απαιτιςεισ
• Τεχνικζσ οδθγίεσ EU, όπωσ π.χ. οδθγία μθχανϊν, οδθγία
χαμθλισ τάςθσ οι οποίεσ υιοκετοφνται ςε εκνικό επίπεδο χωρίσ
καμία απόκλιςθ
Στοιχεία κινδφνου
Κίνδυνοσ
αναφορικά με τθν
ςυγκεκριμζνθ
επικινδυνότθτα

είναι μια
ςυνάρτθςθ

τθσ Επίπτωςθσ
που προκαλείται
από τθν
ςυγκεκριμζνθ
επικινδυνότθτα

και

Πικανότθτασ
εμφάνιςθσ τθσ
ηθμιάσ/βλάβθσ
Ζκκεςθσ
προςϊπου ςε
κίνδυνο
Εμφάνιςθσ μιασ
επικίνδυνθσ
κατάςταςθσ
Δυνατότθτασ
αποφυγισ ι
περιοριςμόσ τθσ
ηθμίασ / βλάβθσ
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Νομοκετικζσ απαιτιςεισ (ςυνζχεια)
Αρχι
• Εκτίμθςθ κινδφνων
(είναι μια επαναλαμβανόμενθ διεργαςία)

Κακοριςμόσ ορίων
τθσ μθχανισ
Αναγνϊριςθ των
κινδφνων
Ανάλυςθ κινδφνων

Αξιολόγθςθ
κινδφνων
ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τζλοσ
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