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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τεχνικός εξοπλισμός υπάρχει σε κάθε επιχείρηση. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
μηχανές κοπής, πρέσες, εργαλεία χειρός, μηχανήματα σταθερά ή αυτοκινούμενα 
είναι ορισμένα παραδείγματα τεχνικού εξοπλισμού. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη 
λειτουργία και τη χρήση τους είναι πολλοί και διαφορετικής φύσεως (κίνδυνοι από 
κινούμενα μέρη μηχανών ή από εκτίναξη υλικών, από χημικούς παράγοντες κλπ). Η 
εγγενής ασφάλεια, αυτή δηλαδή που είναι ενσωματωμένη στο σχεδιασμό των 
μηχανών ή των διαδικασιών παραγωγής, εξασφαλίζει την πρωτογενή πρόληψη των 
επαγγελματικών κινδύνων στους χώρους εργασίας. 
 
Η πρόληψη των κινδύνων αυτών αφορά τόσο τους κατασκευαστές όσο και τους 
χρήστες του τεχνικού εξοπλισμού. Η κοινοτική νομοθεσία προσδιορίζει με 
λεπτομέρεια τις υποχρεώσεις και των δυο. 
 
Όταν αγοράζονται μηχανήματα ή εξοπλισμός θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές ασφαλείας. Συγκεκριμένα: 

• Κάθε μηχανή που κατασκευάζεται ή εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να 
διαθέτει την σήμανση CE η οποία υποδηλώνει ότι έχει κατασκευαστεί 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

• Με την αγορά του εξοπλισμού θα πρέπει να παραλαμβάνονται όλα τα 
προστατευτικά μέσα/προφυλακτήρες και οι οδηγίες συντήρησης και 
ασφαλούς χρησιμοποίησης. 

 
Η συναρμολόγηση (αποσυναρμολόγηση), η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία 
του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν 
η ασφάλεια του εξοπλισμού εξαρτάται από τις συνθήκες εγκατάστασης τότε ο 
αρχικός έλεγχος και η θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά γίνεται από 
αναγνωρισμένους φορείς. 
 
Η χρήση και η λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες και κατάλληλη εκπαίδευση 
στους εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τα συστήματα προφύλαξης και 
να μην τα παραβιάζουν για κανένα λόγο. 
 
Ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται και να ελέγχεται τακτικά ώστε να διατηρείται σε 
επίπεδο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του. Η συντήρηση πρέπει 
να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα και εφόσον έχουν ληφθεί άλλα κατάλληλα μέτρα. 
Η μηχανή πρέπει να ασφαλίζεται από αθέλητη επανεκκίνηση. 
 


