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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Οδηγός Καλής Πρακτικής για θέµατα ΑΥΕ σε λιµενικές εργασίες αναπτύχθηκε από το 

Συνεταιρισµό «Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) – 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (Οµοσπονδία των Επαγγελµατικών Συνδέσµων 

της Γερµανίας)  – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) (Επαγγελµατικός Σύνδεσµος 

Eπιχειρήσεων του τοµέα των Κατασκευών)» στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την 

Ενδυνάµωση του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα και 

των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους τοµείς των 

κατασκευών, των εξορυκτικών βιοµηχανιών και των λιµενικών εργασιών».  Το έργο υλοποιήθηκε 

µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης 2005. 

O Οδηγός απευθύνεται σε εργοδότες, διευθυντικό, επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό που 

ασχολείται µε τις λιµενικές εργασίες.  

Στόχος του είναι να βοηθήσει και να στηρίξει όλους τους  εµπλεκόµενους στις λιµενικές εργασίες 

προκειµένου να πάρουν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας και πρόληψης για τη µείωση ή/και 

εξάλειψη των ατυχηµάτων καθώς και την αντιµετώπιση των επαγγελµατικών κινδύνων.  

Για το σκοπό αυτό έγινε αρχικά ανάλυση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στις εργασίες 

εξορύξεων (στις οποίες δόθηκε ο κωδικός 3). Το σύστηµα ταξινόµησης παρουσιάζεται στο 

κεφάλαιο 2 µαζί µε τη σχετική επεξήγηση της µεθόδου. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 

παρουσιάζονται καθοδηγητικά πρότυπα εκτίµησης κινδύνων, για τις επιµέρους δραστηριότητες. Τα 

πρότυπα αυτά προσφέρουν µια αδρή εκτίµηση δυνητικών κινδύνων στον κλάδο. Για κάθε είδος 

κινδύνου παρουσιάζονται συνοπτικά µέτρα πρόληψης και βασικές ενέργειες που πρέπει να κάνει ο 

εργοδότης. Τέλος στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται εκτενέστερα καλές πρακτικές λήψης µέτρων και 

οδηγιών ασφάλειας και υγείας για τους βασικούς κινδύνους κάθε δραστηριότητας.  

Στο Παράρτηµα παρατίθεται η σχετική µε τον κλάδο νοµοθεσία για θέµατα ασφάλειας & υγείας  

στην εργασία.  

Για τον εύκολο χειρισµό του Οδηγού υπάρχει χρωµατική κωδικοποίηση των Κεφαλαίων. Το 

σύστηµα ταξινόµησης δραστηριοτήτων έχει χρώµα µωβ, τα καθοδηγητικά πρότυπα εκτίµησης 

κινδύνου έχουν κίτρινο χρώµα, οι καλές πρακτικές έχουν πράσινο χρώµα και η νοµοθεσία έχει 

µπλε χρώµα.  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Το παρόν σύστηµα ταξινόµησης των δραστηριοτήτων και εργασιών, στον τοµέα των 

λιµενικών εργασιών, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο µελέτης για την εκτίµηση των κινδύνων και 

σύνταξη προτύπων εκτίµησης κινδύνου. Τα πρότυπα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

από κατόχους ή διαχειριστές λιµενικών εργασιών.  

 

Η ταξινόµηση των δραστηριοτήτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• αξιολόγηση της µέσης ή χαρακτηριστικής επικινδυνότητας σε ορισµένους τοµείς ή 

κατά τη διάρκεια ορισµένων δραστηριοτήτων 

• αξιολόγηση της µακροπρόθεσµης τάσης επικινδυνότητας σε επιλεγµένους τοµείς 

εργασίας 

• παροχή πρόσβασης σε επιλεγµένα στοιχεία για επιδηµιολογικούς ερευνητικούς 

σκοπούς (π.χ. µελέτες θνησιµότητας συγκεκριµένων κλάδων εργασίας). 

 

Η ταξινόµηση των δραστηριοτήτων οµαδοποιεί τις πληροφορίες που αφορούν στις 

εργασίες που διενεργούνται στο συγκεκριµένο τοµέα. Μπορεί ακόµα να περιλαµβάνει 

πληροφορίες όπως: 

• µεθόδους εργασίας 

• τύπο εγκατάστασης και λειτουργίες εξοπλισµού 

• υλικά που χρησιµοποιούνται και συστατικά. 

 

2.2 Μέθοδος ταξινόµησης 

 

Για την εφαρµογή των παρακάτω έχει ληφθεί υπόψη η Κυπριακή πραγµατικότητα 

και µε βάση αυτή έχει διαµορφωθεί η ταξινόµηση.  

Αναπτύχθηκε σύστηµα ταξινόµησης για τον τοµέα των λιµενικών εργασιών από το 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. βάσει της εµπειρίας του στον τοµέα και τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι βασικές 
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εργασίες της εν λόγω ταξινόµησης οµαδοποιήθηκαν και δηµιουργήθηκε µια δενδροειδής 

ανάλυση των ακόλουθων τεσσάρων επιπέδων:  

α) τοµέας  

β) κλάδος 

γ) δραστηριότητα και 

δ) βασική εργασία. 

 

Στην περιγραφή κάθε επιπέδου της ταξινόµησης αντιστοιχεί µοναδικός αριθµός. Ο αριθµός 

αυτός είναι µονοψήφιος για το πρώτο, διψήφιος για το δεύτερο, τριψήφιος για το τρίτο και 

τετραψήφιος για το τέταρτο επίπεδο. Κατά τη µετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο 

διατηρούνται σταθερά τα αντίστοιχα πρώτα ψηφία του αριθµού ενώ προστίθενται τα νέα 

ψηφία του αριθµού που αντιστοιχούν στο επόµενο επίπεδο. 

 

2.3 Το ευρετήριο 

 

Η ταξινόµηση που περιγράφεται παραπάνω ορίζεται σύµφωνα µε το σύστηµα που 

παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: 

1-ψήφιο επίπεδο Τοµέας 

2-ψήφιο επίπεδο Κλάδος 

3-ψήφιο επίπεδο ∆ραστηριότητες 

4-ψήφιο επίπεδο Βασικές εργασίες 

 

Παραδείγµατος χάριν στον τοµέα των λιµενικών εργασιών η ταξινόµηση έχει διαµορφωθεί 

ως εξής: 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3.1.7 Φορτοεκφόρτωση  εµπορευµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων 

3.1.7.6 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων και προϊόντων  

3.1.7.7 Φορτοεκφόρτωση καυσίµων 

 



 

  8 

  

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3.1.1 ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Λιµένα 

3.1.1.1 ∆ιοικητική και οικονοµική διαχείριση λιµένα 

3.1.1.2 ∆ιαχείριση εκτάκτων αναγκών 

3.1.1.3 Συνεργασία εµπλεκοµένων φορέων 

3.1.2 Ελλιµενισµός πλοίων 

3.1.2.1 Μεταφορά πλοηγού στα προσεγγίζοντα πλοία 

3.1.2.2 Ρυµούλκηση πλοίων προς τον λιµένα  

3.1.2.3 Εργασίες πρόσδεσης πλοίων στις προβλήτες του λιµένα 

3.1.2.4 Εργασίες σύνδεσης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία 

3.1.2.5 Τροφοδοσία των πλοίων µε καύσιµα 

3.1.2.6 Έλεγχος και καταπολέµηση ρύπανσης από τα ελλιµενισµένα πλοία 

3.1.2.7 Εργασίες απόπλου πλοίων 

3.1.2.8 Ρυµούλκηση πλοίων εκτός του λιµένα 

3.1.2.9 Μεταφορά πλοηγού από τα πλοία που φεύγουν 

3.1.3 Κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και µηχανηµάτων 

3.1.3.1 Έλεγχος εισερχοµένων πεζών και οχηµάτων στον λιµένα 

3.1.3.2 Έκδοση δελτίων / αδειών εισόδου 

3.1.3.3 Έλεγχος παραβατών και επιβολή κυρώσεων 

3.1.4 ∆ιακίνηση επιβατών 

3.1.4.1 Μεταφορά επιβατών σε αποµακρυσµένους χώρους 

3.1.4.2 Έλεγχος κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σηµεία 

3.1.4.3 Μεταφορά αποσκευών επιβατών στα / από τα πλοία 

3.1.4.4 Φορτοεκφόρτωση αποσκευών επιβατών στα πλοία 

3.1.4.5 Εξυπηρέτηση επιβατών εντός των κτιρίων του λιµένα 

3.1.5 Αποθήκευση εµπορευµάτων 

3.1.5.1 Προσωρινή αποθήκευση πρώτων υλών 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

3.1.5.2 Χειρωνακτική αποθήκευση εµπορευµάτων 

3.1.5.3 Αποθήκευση εύφλεκτων υλικών και επικίνδυνων εµπορευµάτων σε ειδικό χώρο 

3.1.6 Αποθήκευση εµπορευµατοκιβωτίων 

3.1.6.1 Αποθήκευση εµπορευµατοκιβωτίων 

3.1.6.2 Αποθήκευση επικίνδυνων εµπορευµάτων και χηµικών ουσιών 

3.1.6.3 Αποθήκευση εµπορευµατοκιβωτίων- ψυγείων 

3.1.7 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων 

3.1.7.1 Πρόσβαση στα πλοία 

3.1.7.2 Φορτοεκφόρτωση χύδην εµπορευµάτων  

3.1.7.3 Αποµάστευση σιλό 

3.1.7.4 Φορτοεκφόρτωση δεξαµενών 

3.1.7.5 Φορτοεκφόρτωση βαρελιών 

3.1.7.6 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων και προϊόντων  

3.1.7.7 Φορτοεκφόρτωση καυσίµων 

3.1.7.8 Φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων (εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά) 

3.1.7.9 
Φορτοεκφόρτωση ογκωδών αντικειµένων (περιλαµβανοµένων οικοδοµικού σιδήρου και 
ξυλείας) 

3.1.7.10 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων µε ανυψωτικά µέσα 

3.1.7.11 Εργασίες λιµενεργατών πάνω στο πλοίο 

3.1.7.12 Φορτοεκφόρτωση αυτοκινήτων ή άλλων µηχανηµάτων 

3.1.7.13 Φορτοεκφόρτωση ζώντων ζώων 

3.1.8 Συντήρηση & Επιδιόρθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

3.1.8.1 Αµαξοστάσια (σταθερά συνεργεία) 

3.1.8.2 Κινητά συνεργεία 
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ΠΠΠΠΠΠΠΠΡΡΡΡΡΡΡΡΟΟΟΟΟΟΟΟΤΤΤΤΤΤΤΤΥΥΥΥΥΥΥΥΠΠΠΠΠΠΠΠΑΑΑΑΑΑΑΑ        
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ΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΝΝΝΝΝΝΝΝΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ        

ΕΕΕΕΕΕΕΕΡΡΡΡΡΡΡΡΓΓΓΓΓΓΓΓΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΙΙΙΙΙΙΙΙΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣΣΣΣΣ        
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 3.1) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.1. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Λιµένα  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

             

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Οχήµατα Αρχής Λιµένων Κύπρου και λοιπών φορέων, 

Εξοπλισµός γραφείου. 

 

Εκτιθέµενοι: Όλοι οι υπάλληλοι της αρχής Λιµένων Κύπρου και των λοιπών φορέων που 

δραστηριοποιούνται µέσα στο λιµάνι. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία από τις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων, 

γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων 

-Άριστη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
-Εγκατάσταση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη RCD. 
 

Κίνδυνοι από πτώσεις στο ίδιο επίπεδο 

ή από τις σκάλες 

-Τοποθέτηση στις σκάλες αντιολισθηρών λωρίδων.  
-Χρήση προειδοποιητικών σηµάνσεων σε βρεγµένα 
δάπεδα. 
-Καθαρισµός δαπέδων, οδών και προβλητών από υλικά, 
υπολείµµατα φορτίων, γράσα, λάδια κλπ.  

Κίνδυνος σύγκρουσης οχηµάτων -Τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 
-Σήµανση χώρων λιµένα. 
-Έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορίας οχηµάτων. 

Κίνδυνος κτυπήµατος πεζού από όχηµα -Τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 
-Σήµανση χώρων λιµένα. 
-Έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορίας οχηµάτων. 
-Σήµανση χώρων διέλευσης πεζών. 

Κίνδυνος από τροµοκρατικό χτύπηµα -Σχεδιασµός ενεργειών εκτάκτου ανάγκης. 
-Ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων. 
-Έγκαιρη κινητοποίηση αρµοδίων υπηρεσιών.  
-Καθηµερινοί έλεγχοι σύµφωνα µε το υφιστάµενο επίπεδο 
ασφαλείας. 

Αντιµετώπιση βίαιης συµπεριφοράς 

οδηγών ή επιβατών 

-Ανάπτυξη σχετικής πολιτικής και εφαρµογή της  
-Ενηµέρωση και εκπαίδευση εργοδοτούµενων 

Κίνδυνος Πυρκαγιάς -Παροχή οδών και θυρών διαφυγής  
-Σήµανση διαδροµών, οδών και θύρων διαφυγής καθώς 

Περιλαµβάνονται όλες οι διοικητικές και οικονοµικές 

υπηρεσίες που αφορούν στη διαχείριση του λιµένα και τη 

συνεργασία των εµπλεκοµένων φορέων  για τον έλεγχο 

των εισερχοµένων πεζών και οχηµάτων στον λιµένα, την 

έκδοση δελτίων / αδειών εισόδου, τον έλεγχο παραβατών 

και την τυχόν επιβολή κυρώσεων, τον έλεγχο της 

κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σηµεία όπως και τη 

διαχείριση εκτάκτων αναγκών. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.1. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Λιµένα  

και πυροσβεστικών σηµείων συστηµάτων και συναγερµού  
-Μέσα πυρόσβεσης 
-Εκπαίδευση / ενηµέρωση προσωπικού 

Έκθεση σε θόρυβο από την λειτουργία 

µηχανηµάτων  

-Μείωση του θορύβου στην πηγή 
-Αντικατάσταση θορυβωδών µηχανηµάτων 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ όταν απαιτείται. 
 

Έκθεση σε σκόνη από 

φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων (όταν 

οι υπάλληλοι κυκλοφορούν στο λιµάνι) 

-Προσπάθεια περιορισµού της σκόνης µε χρήση 
κατάλληλων µηχανηµάτων, µεθόδων και προστατευτικών 
µηχανισµών. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Άγχος λόγω καθηκόντων -Οργάνωση εργασιών. 
-Καταµερισµός καθηκόντων και αρµοδιοτήτων. 

Έκθεση σε µυοσκελετική καταπόνηση 

(εργασία µε Η/Υ) 

-Ορθή τοποθέτηση της οθόνης του Η/Υ 
-Χρήση εργονοµικού εξοπλισµού (καθίσµατα, γραφεία, 
υποπόδια, κ.λ.π). 
-∆ιαλείµµατα διακοπής της εργασίας µε Η/Υ (προτείνονται 
15λεπτα κάθε 2 ώρες) 
-Σωστός φωτισµός γραφείων  

Κίνδυνος από έκθεση σε χηµικούς 

παράγοντες (ανάµειξη καθαριστικών µε 

απολυµαντικά προϊόντα) 

-Εκπαίδευση των εργοδοτούµενων στην καθαριότητα 
-Υπαρξη δελτίων δεδοµένων ασφάλειας  
 

Κίνδυνος από έκθεση σε χηµικούς 

παράγοντες από διαρροή επικίνδυνων 

φορτίων 

-Σχεδιασµός εκτάκτου ανάγκης. 
-Ενηµέρωση εργοδοτούµενων. 
-Έγκαιρη κινητοποίηση αρµοδίων φορέων. 

Κίνδυνος από έκθεση σε βιολογικούς 

παράγοντες (λεγιονέλα) από κακή 

συντήρηση κλιµατιστικών 

µηχανηµάτων 

-Άριστη συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

Κίνδυνος από έκθεση σε βιολογικούς 

παράγοντες από την επαφή µε επιβάτες 

και πληρώµατα πλοίων (κυρίως σε 

περίοδο εµφάνισης ασθενειών σε 

παγκόσµιο επίπεδο) 

-Σχεδιασµός ενεργειών εκτάκτου ανάγκης. 
-Ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων. 
-Έγκαιρη κινητοποίηση υγειονοµικών υπηρεσιών.  
-Πολύ καλή ατοµική υγιεινή. 
-Προληπτικός εµβολιασµός εργοδοτούµενων. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ όταν απαιτείται. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ, ελέγχου κοινού και ελέγχου κρίσεων. 

���� Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά, κλιµατιστικά κλπ.).  

���� Ενηµέρωση του βιβλίου συντήρησης οχηµάτων. 

���� Μετρήσεις θορύβου και σκόνης 

���� Παροχή υγειονοµικών διευκολύνσεων. 

���� Παροχή διευκολύνσεων καθαρισµού. 

���� Παροχή πόσιµου νερού. 

���� Έλεγχος αδειών οδηγών οχηµάτων. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.1. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Λιµένα  

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός έλεγχος µε 

ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, ορθοπεδικός έλεγχος 

σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος. 

���� Εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 
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3.2) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.2 Ελλιµενισµός πλοίων 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:            
                                                                                 

 
   

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Πλοηγίδες, ρυµουλκά, παλετοφόρα µηχανήµατα, φορτηγά, 

οχήµατα καθαριότητας. 

 

Εκτιθέµενοι: Πληρώµατα πλοηγίδων και ρυµουλκών, χειριστές παλετοφόρων, βοηθοί πρόσδεσης 

πλοίων, εργαζόµενοι που µεταφέρουν χειρωνακτικά εµπορεύµατα, εργαζόµενοι επιφορτισµένοι µε 

εργασίες καθαριότητας.  

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος πτώσης στη θάλασσα -Έµπειρο προσωπικό. 
-Απαγόρευση προσέγγισης πλοίων σε πολύ άσχηµες 
καιρικές συνθήκες. 
-Έτοιµα προς χρήση µέσα διάσωσης. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (όπως σωσίβιο, φωσφορούχα 
γιλέκα). 

Κίνδυνος τραυµατισµού από θραύση 

κάβου 

-Έλεγχος και αντικατάσταση φθαρµένων κάβων. 
-Να λαµβάνονται υπόψη οι κακές καιρικές συνθήκες. 
-Έµπειρο προσωπικό. 
-Ασφαλής θέση εργασίας κατά τη διάρκεια των χειρισµών. 
-Χρήση ΜΑΠ (γάντια, κράνη, ανακλαστικά γιλέκα). 

Κίνδυνος πτώσης φορτίων -Χρήση εξοπλισµού φορτοεκφόρτωσης (ράµπες, 
κυλιόµενοι ιµάντες). 
-Χρήση ΜΑΠ (υποδήµατα ασφαλείας) 

Κίνδυνος πυρκαγιάς / έκρηξης κατά την 

τροφοδοσία µε καύσιµα 

-Έµπειρο προσωπικό. 
-Σωστός εξοπλισµός εργασίας. 
-Έτοιµα µέσα πυρόσβεσης. 

Έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες 

(καύσωνας, βροχή / κρύο, ισχυροί 

άνεµοι). 

-Εφαρµογή σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων καιρικών 
συνθηκών. 
-Ενηµέρωση ειδικών οµάδων εργοδοτούµενων για τον 
καύσωνα. 
-Χρήση κατάλληλου ρουχισµού και λοιπών ΜΑΠ. 
 

Οι εργασίες ελλιµενισµού των πλοίων περιλαµβάνουν τις 

διαδικασίες µεταφοράς του πλοηγού µε πλοηγίδα, τη 

ρυµούλκηση των πλοίων µε ρυµουλκά και την πρόσδεσή 

τους στις αποβάθρες. Στη συνέχεια τοποθετείται η σκάλα 

αποβίβασης – επιβίβασης. Κατά τη διάρκεια του 

ελλιµενισµού, το πλοίο µπορεί να τροφοδοτηθεί µε 

ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, τρόφιµα και λοιπά 

αναλώσιµα, ενώ διενεργούνται και εργασίες 

καθαριότητας, αποµάκρυνσης απορριµµάτων ή άλλων 

αποβλήτων.  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.2 Ελλιµενισµός πλοίων 

Κίνδυνος από έκθεση σε µεταδοτικές 

ασθένειες από την επαφή µε πληρώµατα 

και τη χρήση εγκαταστάσεων υγιεινής 

των πλοίων. 

-Προσωπική υγιεινή. 
-Εµβολιασµός εργοδοτούµενων . 
-Εκπαίδευση / κατάρτιση προσωπικού. 

Έκθεση σε µυοσκελετική καταπόνηση 

(χειρωνακτική διακίνηση φορτίων) 

-Μείωση του χρόνου εργασίας (εναλλαγή 
εργοδοτούµενων). 
-Χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων ανύψωσης και 
µεταφοράς όπου είναι εφικτό. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Έλεγχος αδειών χειριστών µηχανηµάτων. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός έλεγχος µε 

ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, ορθοπεδικός έλεγχος 

σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος, γενική ούρων. 

���� Εµβολιασµός εργοδοτούµενων. 

���� Σύνταξη σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων καιρικών φαινοµένων. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 
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3.3) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.3 Κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και µηχανηµάτων 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

  
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Οχήµατα µεταφοράς προσωπικού, µηχανήµατα συντήρησης, 

οχήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων, µηχανήµατα έργου, ανυψωτικά µηχανήµατα, βυτιοφόρα. 

 

Εκτιθέµενοι: Οδηγοί οχηµάτων, πεζοί κινούµενοι εντός του λιµένα, προσωπικό λιµένα, 

εργαζόµενοι σε εργασίες συντήρησης, εξωτερικά συνεργεία, χειριστές µηχανηµάτων. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος σύγκρουσης οχήµατος ή 

µηχανήµατος και πεζού και σύγκρουση 

µεταξύ οχηµάτων ή/και µηχανηµάτων. 

-Οριοθετηµένες και διακριτές περιοχές κίνησης οχηµάτων 
/ µηχανηµάτων και πεζών. Οι δίοδοι πεζών να είναι 
πλάτους τουλάχιστον 1 m. 
-∆ιαχωρισµός κατευθύνσεων κυκλοφορίας. 
-Επαρκής οδική σήµανση. 
-Παροχή οδηγιών στους οδηγούς οχηµάτων-µηχανηµάτων 
από το προσωπικό του λιµένα. 
-Έλεγχος ωραρίου οδηγών. 
-Έλεγχος κατανάλωσης αλκοόλ-φαρµάκων-ναρκωτικών 
ουσιών από τους οδηγούς-χειριστές. 
-Πιστοποίηση µηχανηµάτων – Έγκριση τύπου 
-Έλεγχος εισερχοµένων – εξερχόµενων οχηµάτων στον 
λιµένα. 
-Χρήση χειρόφρενου υποχρεωτικά όταν τα οχήµατα 
βρίσκονται σταθµευµένα. 
-Απαγόρευση εισόδου πεζών σε χώρους αποθήκευσης 
εµπορευµατοκιβωτίων παρά µόνο µέσω καθορισµένων 
διόδων ευδιάκριτα οριοθετηµένων. 
-Οι περιοχές κίνησης πεζών σε χώρους διακίνησης 
εµπορευµάτων πρέπει να βρίσκονται στα όρια των χώρων 
και όχι να τους διασχίζουν. 
-Οι µετακινήσεις του πληρώµατος των πλοίων  να γίνονται 
µε οχήµατα προσωπικού και όχι πεζή. 
-Οριοθετηµένοι χώροι προσωρινής στάθµευσης οχηµάτων 

Η κυκλοφορία του προσωπικού εντός του λιµένα και 

του πληρώµατος των πλοίων γίνεται είτε πεζή είτε εντός 

οχηµάτων. Ταυτόχρονα υπάρχουν µετακινήσεις που 

αφορούν τη µεταφορά εµπορευµάτων. Τέλος η 

τροφοδοσία των πλοίων και η πραγµατοποίηση 

εργασιών όπως συντήρηση µηχανηµάτων και κτιρίων 

προκαλεί επιπλέον κυκλοφοριακό φόρτο.  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.3 Κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και µηχανηµάτων 
 

-Ικανοποιητικός φωτισµός των οδών κυκλοφορίας 
-Τεχνικά µέτρα ρύθµισης της τροχαίας σε διασταυρώσεις, 
κόµβους και άλλα επικίνδυνα σηµεία  
-Ηχητικά και οπτικά σήµατα στα µηχανήµατα 
-Τήρηση ορίων ταχύτητας βάσει Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)  

Κίνδυνος πτώσεις αντικειµένων/ 

φορτίων 

-Έλεγχος της ευστάθειας των εµπορευµάτων πριν την 
αποθήκευση τους σε κατάλληλους χώρους. 
-Έλεγχος της ασφαλούς πρόσδεσης του φορτίου στο 
όχηµα πριν τη µεταφορά.  
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ από τους εργοδοτούµενους σε 
χώρους αποθήκευσης – διακίνησης εµπορευµάτων. 
 

Κίνδυνος από κακόβουλες ενέργειες, 

επιθέσεις ή εκδηλώσεις βίας 

-Έλεγχος εισερχοµένων – εξερχόµενων οχηµάτων και 
πεζών στο λιµένα. 
-Χορήγηση κάρτας εργοδοτούµενου – επισκέπτη. 
-Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου κυκλοφορίας.  
-Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης 
δυσπρόσιτων ή αποµακρυσµένων χώρων. 

Έκθεση οδηγών-χειριστών σε θόρυβο -Κλειστή καµπίνα οδηγού κλιµατιζόµενη. 
-Μείωση του θορύβου στα επιτρεπτά όρια, µε 
αντιθορυβικού τύπου µηχανήµατα 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

Έκθεση σε σκόνη -Τακτικός καθαρισµός οδοστρώµατος.  
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ όπου απαιτείται. 

Έκθεση οδηγών-χειριστών σε δονήσεις 

ολοκλήρου σώµατος 

-Μηχανήµατα και οχήµατα µε συστήµατα απόσβεσης 
δονήσεων. 
-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων.  
-Εργονοµικό κάθισµα καµπίνας χειριστή. 

Έκθεση σε υψηλές / χαµηλές 

θερµοκρασίες 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Ενηµέρωση του βιβλίου  συντήρησης µηχανήµατος-οχήµατος. 

���� Έλεγχος πιστοποιητικών οχηµάτων – µηχανηµάτων και έγκρισης τύπου. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών-οδηγών. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Οριοθέτηση περιοχών κίνησης πεζών-οχηµάτων. 

���� Ιατρική παρακολούθηση χειριστών-οδηγών: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός έλεγχος 

µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, ορθοπεδικός 

έλεγχος σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος, γενική ούρων, ψυχοτεχνικά τεστ 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 

 



                                                                                                                                         

 19 

3.4) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.4 ∆ιακίνηση επιβατών 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

  
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ράµπες εισόδου επιβατών και οχηµάτων στα πλοία, 

κιγκλιδώµατα για την οριοθέτηση των περιοχών επιβατών και οχηµάτων. 

 

Εκτιθέµενοι: Επιβάτες, προσωπικό λιµενικού σώµατος για την καθοδήγηση των επιβατών και των 

οχηµάτων. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος ατυχήµατος από κίνηση 

επιβατών σε χώρους εκτέλεσης 

εργασιών   

-Σαφώς οροθετηµένες δίοδοι εισόδου και εξόδου των 
επιβατών στους χώρους του λιµένα..  
-Ευδιάκριτη σήµανση στις περιοχές όπου   απαγορεύεται η 
είσοδος επιβατών. 
-Παρακολούθηση κίνησης του λιµένα από κλειστό 
κύκλωµα τηλεόρασης.  
-Ύπαρξη εξοπλισµού για τη διευκόλυνση ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες. 

Κίνδυνος σύγκρουσης µε όχηµα -Τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 
-Σήµανση χώρων λιµένα. 
-Έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορίας οχηµάτων. 
-Σήµανση χώρων διέλευσης πεζών. 
-Σύστηµα ελέγχου κυκλοφορίας για την εξασφάλιση της 
βέλτιστης ροής οχηµάτων και της παραµονής των 
οχηµάτων εντός των οριοθετηµένων περιοχών. 

Κίνδυνος από πτώσεις, ολισθήσεις -Κατάλληλη σήµανση στις οι περιοχές κίνησης επιβατών 
(όπως διάδροµοι, ράµπες, ανελκυστήρες, γέφυρες) που θα 
περιλαµβάνει και τυχόν περιορισµούς όπως επιτρεπόµενο 
βάρος κτλ.  
-Τακτικός καθαρισµός των χώρων κίνησης των επιβατών 
προκειµένου να µην υπάρχουν εµπόδια και το οδόστρωµα 
να είναι αντιολισθητικό. 
-Αποκλεισµός της πρόσβασης των επιβατών στους χώρους 
χειρισµού των καταπελτών (ραµπών) ή άλλου εξοπλισµού 
του πλοίου.  
-Κατάλληλη διαµόρφωση των µεταλλικών δαπέδων (π.χ. 
ράµπες) για µειωµένη ολισθηρότητα. 

Η διακίνηση επιβατών αφορά στα επιβατικά λιµάνια και 

περιλαµβάνει τόσο µετακινήσεις πεζών όσο και 

αυτοκινήτων και φορτηγών όταν πρόκειται για 

οχηµαταγωγά πλοία. Το επιβατικό κοινό κινείται σε 

καθορισµένες περιοχές εντός του λιµένα, στους χώρους 

αναµονής και στις αποβάθρες πρόσδεσης των πλοίων.  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.4 ∆ιακίνηση επιβατών 
 

Κίνδυνος τραυµατισµού από 

µετακίνηση αποσκευών. 

-Ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισµού διαχείρισης των 
αποσκευών. 
-Τοποθέτηση συστηµάτων ελέγχου ασφαλείας των 
αποσκευών όπου  κρίνεται σκόπιµο. 

Κίνδυνος συνωστισµού από έκτακτες 

περιπτώσεις µεγάλου αριθµού 

επιβατών (ελλιµενισµός 

κρουαζιερόπλοιων κλπ). 

-Ύπαρξη επιπλέον φορητής σήµανσης που θα 
χρησιµοποιείται σε έκτακτα γεγονότα. 
-∆ιάθεση επιπλέον προσωπικού για την καθοδήγηση και 
εξυπηρέτηση των επιβατών. 

Κίνδυνος τραυµατισµού από κινήσεις 

κατά την φόρτωση οχηµαταγωγών 

πλοίων 

-Παροχή οδηγιών στους οδηγούς των οχηµάτων για την 
στάθµευση των οχηµάτων εντός του πλοίου. 
-Ενεργοποίηση του χειρόφρενου των οχηµάτων κατά την 
στάθµευση µέσα στο πλοίο. 
-Απαγόρευση της κίνησης των πεζών στους χώρους 
ελιγµών των οχηµάτων κατά την επιβίβαση και αποβίβαση 
εκτός των σαφώς οριοθετηµένων περιοχών. 

Κίνδυνος τραυµατισµού από κινήσεις 

κατά την εκφόρτωση οχηµαταγωγών 

πλοίων 

-Είσοδος των οδηγών στο χώρο στάθµευσης οχηµάτων 
των πλοίων µόνο εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλήρωµα 
του πλοίου και µόνο µέσω καθορισµένων διαδροµών. 
-Απαγόρευση εκκίνησης των κινητήρων των οχηµάτων 
πριν την κάθοδο του καταπέλτη του πλοίου. 
-Απαγόρευση της κίνησης των οχηµάτων πριν το 
κατάστρωµα οχηµάτων εκκενωθεί πλήρως από επιβάτες. 
-Απαγόρευση της κίνησης πεζών στο κατάστρωµα 
οχηµάτων µετά την έναρξη κίνησης των οχηµάτων εκτός 
των οριοθετηµένων περιοχών. 

Αντιµετώπιση βίαιης συµπεριφοράς 

επιβατών 

-Ανάπτυξη σχετικής πολιτικής και εφαρµογή της  
-Ενηµέρωση και εκπαίδευση εργοδοτούµενων 

Έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία ή 

άσχηµες καιρικές συνθήκες. 

-Ύπαρξη στεγασµένων χώρων αναµονής επιβατικού 
κοινού.  
-Χρήση προστατευτικής ενδυµασίας (καπέλο, κλπ). 

Κίνδυνος από έκθεση σε χηµικούς 

παράγοντες από διαρροή επικίνδυνων 

φορτίων. 

-Σχεδιασµός εκτάκτου ανάγκης. 
-Ενηµέρωση εργοδοτούµενων και λιµενικού σώµατος. 
-Έγκαιρη κινητοποίηση αρµοδίων φορέων. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Τοποθέτηση της απαραίτητης σήµανσης. 

���� Ενηµέρωση του επιβατικού κοινού από το προσωπικό του λιµένα. 

���� Τοποθέτηση συστήµατος ελέγχου κυκλοφορίας. 

���� Ύπαρξη ιατρείου στους χώρους του λιµένα. 

���� Οριοθέτηση των περιοχών κίνησης επιβατών και οχηµάτων και διαχωρισµός τους από τις 

περιοχές εκτέλεσης εργασιών. 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 
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3.5) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.5 Αποθήκευση εµπορευµάτων 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:                

                                                                                                               
   

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Παλετοφόρα µηχανήµατα, ανυψωτικά περονοφόρα οχήµατα, 

εξαρτήµατα πρόσδεσης φορτίων. 

 

Εκτιθέµενοι: Χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων, χειριστές παλετοφόρων, βοηθοί πρόσδεσης και 

ασφάλισης φορτίου, σηµατωροί, σηµειωτές, εργαζόµενοι που µεταφέρουν χειρωνακτικά 

εµπορεύµατα, οδηγοί φορτηγών, εκτελωνιστές, πελάτες, εργαζόµενοι επιφορτισµένοι µε εργασίες 

καθαριότητας. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος ανατροπής περονοφόρου -Τήρηση των ορίων φόρτισης που δίνει ο κατασκευαστής.  
-Κίνηση σε οµαλό έδαφος χωρίς κλίσεις. 
-Έµπειροι αδειούχοι χειριστές. 

Κίνδυνος σύγκρουσης περονοφόρου µε 

διερχόµενο όχηµα 

-Τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 
-Σήµανση οδών και διαδρόµων κυκλοφορίας. 
-Απαγόρευση κυκλοφορίας αναρµόδιων οχηµάτων. 

Τραυµατισµός εργοδοτούµενου από 

ανυψωτικό µηχάνηµα ή όχηµα 

-Ηχητικά και οπτικά σήµατα στα µηχανήµατα. 
-∆ιάδροµοι προσπέλασης εργοδοτούµενων. 
-Απαγόρευση κυκλοφορίας αναρµόδιων ατόµων. 

Κίνδυνος πτώσης υλικών -Έµπειροι εργαζόµενοι. 
-Προσεκτικοί χειρισµοί. 
-Γνώση των ορίων φόρτισης του µηχανήµατος. 
-Σωστή αποθήκευση σε ράφια. 

Κίνδυνος πυρκαγιάς -Μέσα πυρόσβεσης σε προσεγγίσιµες θέσεις 
-Έλεγχος κατάστασης πυροσβεστήρων 
-Εκπαίδευση εργοδοτούµενων 

∆ιαρροή επικίνδυνων ουσιών -Έλεγχος σήµανσης. 
-Ενηµέρωση / εκπαίδευση εργοδοτούµενων. 
-Σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 
-Συντονισµός αρµόδιων φορέων. 

Έκθεση σε θόρυβο -Χρησιµοποίηση ανυψωτικών µηχανηµάτων χαµηλής 
εκποµπής θορύβου. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Τα εµπορεύµατα που είναι συνήθως συσκευασµένα σε παλέτες, 

κιβώτια, σακιά, δίχτυα, βαρέλια και άλλες µορφές συσκευασίας   

αποθηκεύονται για κάποιο χρονικό διάστηµα µετά την 

εκφόρτωση από το πλοίο στις αποθήκες του λιµένα. Τα 

επικίνδυνα χηµικά προϊόντα και οι εύφλεκτες ουσίες 

αποθηκεύονται σε ξεχωριστό φυλασσόµενο χώρο των αποθηκών. 

Μετά την αποµάκρυνση των εµπορευµάτων ακολουθούν οι 

εργασίες καθαρισµού των χώρων. 



 

 22 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.5 Αποθήκευση εµπορευµάτων 

Έκθεση σε σκόνη  -Επαρκής αερισµός.  
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις  -Μηχανήµατα  µε συστήµατα απόσβεσης δονήσεων. 
-Εργονοµικό (αντικραδασµικό) κάθισµα καµπίνας 
χειριστή. 
-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων.  
-Μείωση της ταχύτητας σε ανώµαλο οδόστρωµα. 
-Αποφυγή απότοµων χειρισµών. 

Έκθεση σε αναθυµιάσεις και καυσαέρια 

οχηµάτων ή µηχανηµάτων 

-Χρησιµοποίηση ηλεκτροκίνητων οχηµάτων εντός των 
αποθηκών. 
-Επαρκής εξαερισµός αποθηκών. 

Έκθεση σε µυοσκελετική καταπόνηση 

(χειρωνακτική διακίνηση φορτίων) 

-Μείωση του χρόνου εργασίας (εναλλαγή 
εργοδοτούµενων). 
-Χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων ανύψωσης και 
µεταφοράς όπου είναι εφικτό. 

Κίνδυνοι από τρωκτικά και συνήθη 

έντοµα 

-Τακτικές απολυµάνσεις αποθηκών. 
-Χρήση ΜΑΠ 

Κίνδυνοι από επικίνδυνα έντοµα από 

άλλες χώρες (κουνούπι τίγρης σε 

µεταχειρισµένα λάστιχα, κλπ) 

-Ενηµέρωση εργοδοτούµενων. 
-Ενηµέρωση και συντονισµός αρµόδιων φορέων. 
-Κατάλληλοι τρόποι καταπολέµησης. 

Έκθεση σε αµίαντο από τις οροφές των 

αποθηκών 

-Πρόβλεψη για αντικατάσταση των οροφών αµιάντου. 
-Μετρήσεις ινών αµιάντου στον αέρα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης, καυσαερίων 

���� Ενηµέρωση των βιβλίων συντήρησης µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

���� Τεχνικά µέτρα για προσαγωγή νωπού αέρα στις αποθήκες 

���� Έλεγχος αδειών χειριστών µηχανηµάτων 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων : Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός έλεγχος 

µε ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, ορθοπεδικός 

έλεγχος σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος, γενική ούρων. 

���� οργάνωση φαρµακείου 

���� Σύνταξη µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 
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3.6) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.6 Αποθήκευση εµπορευµατοκιβωτίων 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:                                                                                                                             

       

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Straddle carriers, περονοφόρα (fork lifts), φορτηγά οχήµατα 

 

Εκτιθέµενοι: Χειριστές straddle carriers και περονοφόρων, οδηγοί φορτηγών, βοηθοί για την 

ασφάλιση και απασφάλιση των εµπορευµατοκιβωτίων, εκτελωνιστές, τελωνιακοί υπάλληλοι. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος σύγκρουσης µηχανηµάτων / 

οχηµάτων 

-Τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 
-Σήµανση οδών και διαδρόµων κυκλοφορίας. 
-Απαγόρευση κυκλοφορίας αναρµόδιων οχηµάτων 

Κίνδυνος από χτυπήµατα που µπορεί να 

συµβούν κατά την διάρκεια της 

µετακίνησης του εµπορευµατοκιβωτίου, 

εξοπλισµού και οχηµάτων που 

χρησιµοποιούνται στην περιοχή 

εργασίας 

-Καλή ορατότητα του χειριστή. 
-Επάρκεια χώρου για ελιγµούς των περονοφόρων. 
-Συντονισµός κίνησης µηχανηµάτων και εργοδοτούµενων  
από υπεύθυνο ή σηµατωρό. 
-Απαγόρευση κυκλοφορίας αναρµόδιων ατόµων 

Κίνδυνος ανατροπής περονοφόρου -Τήρηση των ορίων φόρτισης που δίνει ο κατασκευαστής.  
-Κίνηση σε οµαλό έδαφος χωρίς κλίσεις. 
-Έµπειροι αδειούχοι χειριστές. 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  -Άριστη συντήρηση παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος σε  
containers ψυγεία.  
 

Κίνδυνος τραυµατισµού 

εργοδοτούµενου ή άλλου ατόµου από 

ανυψωτικό µηχάνηµα ή όχηµα 

- Μηχανήµατα εφοδιασµένα µε ηχητικά και οπτικά 
σήµατα. 

Έκθεση σε θόρυβο -Κλειστή καµπίνα χειριστή. 
-Χρησιµοποίηση ανυψωτικών µηχανηµάτων χαµηλής 
εκποµπής θορύβου. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες από 

διαρροή 

-Έλεγχος σήµανσης. 
-Ενηµέρωση / εκπαίδευση εργοδοτούµενων. 
-Σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

Έκθεση σε δονήσεις -Μηχάνηµα µε συστήµατα απόσβεσης δονήσεων. 
-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων. 

Η µεταφορά των εµπορευµατοκιβωτίων (containers) 

από τις αποβάθρες πραγµατοποιείται µε straddle 

carriers ή περονοφόρα που τα αποθέτουν στο χώρο 

αποθήκευσης εµπορευµατοκιβωτίων. Στη συνέχεια 

φορτώνονται και ασφαλίζονται πάνω σε φορτηγά 

οχήµατα, ή ανοίγονται και τα εµπορεύµατα 

εκφορτώνονται χειρωνακτικά επί τόπου µε τη 

βοήθεια παλετοφόρων. 



 

 24 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.6 Αποθήκευση εµπορευµατοκιβωτίων 

-Εργονοµικό (αντικραδασµικό) κάθισµα καµπίνας 
χειριστή. 
-Αποφυγή απότοµων χειρισµών. 

Έκθεση σε άσχηµες καιρικές συνθήκες -Παύση εργασιών σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης, 
ή πολύ ισχυρών ανέµων. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου και δονήσεων. 

���� Ενηµέρωση του βιβλίου  συντήρησης µηχανήµατος. 

���� Έλεγχος αδειών χειριστών. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός έλεγχος µε 

ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, ορθοπεδικός έλεγχος 

σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος, γενική ούρων 

���� Οργάνωση φαρµακείου 

���� Σύνταξη σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

���� Σύνταξη µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 

 



                                                                                                                                         

 25 

3.7) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ΕΡΓΑΣΙΑ 

3.1.7.2 Φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

  
   

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ανυψωτικά µηχανήµατα (γερανοί) µε αρπάγη ή κάδο, 

µεταφορικές ταινίες, αγωγοί µεταφοράς, εξοπλισµός άντλησης, φορτωτές στην αποβάθρα. 

Εκτιθέµενοι: Χειριστές γερανών, χειριστές φορτωτών, λιµενεργάτες, σηµειωτές, πληρώµατα 

πλοίων, εργοδοτούµενοι στο γύρω χώρο, κουµανταδόροι, οδηγοί φορτηγών. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος αποκόλλησης και πτώσης 

µάζας υλικού κατά τη µεταφορά χύδην 

φορτίου (π.χ. scrap µετάλλων)  

-Αποµάκρυνση εργοδοτούµενων κάτω από τη διαδροµή 
του αιωρούµενου φορτίου. 
-Έµπειροι χειριστές του ανυψωτικού εξοπλισµού.  

Κίνδυνος από χτυπήµατα που µπορεί 

να συµβούν κατά την διάρκεια της 

µετακίνησης υλικών, εξοπλισµού και 

µηχανών που χρησιµοποιούνται στην 

περιοχή εργασίας 

-Καλή ορατότητα του χειριστή. 
-Επάρκεια χώρου για ελιγµούς του φορτωτή. 
 
 

Κίνδυνος σύγκρουσης αρπάγης 

γερανού µε τµήµα του πλοίου ή 

εξοπλισµό της αποβάθρας κατά την 

διαδροµή της από ή προς το αµπάρι 

-Συντονισµός κίνησης µηχανηµάτων και συντονισµός 
κίνησης µηχανηµάτων και εργοδοτούµενων από υπεύθυνο 
ή σηµατωρό. 
-Καλή ορατότητα του χειριστή. 

Κίνδυνος πτώσης εργοδοτούµενου ή 

εγκλωβισµού στο αµπάρι του πλοίου 

-Αποµάκρυνση εργοδοτούµενων από το άνοιγµα 
φορτοεκφόρτωσης στο αµπάρι. 
-Έµπειρο και εκπαιδευµένο προσωπικό. 
-Απαγόρευση παρουσίας στους µη έχοντες εργασία. 
-Επίβλεψη εργασιών. 

Κίνδυνος πτώσης υλικών -Επιλογή καταλλήλων ανυψωτικών µηχανηµάτων. 
-Τήρηση ορίων φόρτισης του ανυψωτικού µηχανήµατος 
που ορίζει ο κατασκευαστής. 
-Ορθή και ασφαλής πρόσδεση του φορτίου στα ανυψωτικά 
µηχανήµατα./ 
-Περιοδικός έλεγχος κατάστασης συρµατόσχοινων και 
αντικατάστασή τους εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
Συντονισµός ενεργειών χειριστή γερανού και 

H φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων στα πλοία γίνεται µε 

γερανό εφοδιασµένο µε κάδο ή αρπάγη ή µε χρήση 

ειδικού εξοπλισµού (ταινιόδροµοι, σιλό). Η απόθεση 

του υλικού µπορεί να γίνεται στην αποβάθρα, από όπου 

µεταφορτώνεται µε φορτωτές, ή σε µεταφορικές ταινίες. 

Σε περίπτωση δηµητριακών, σιτηρών κτλ, 

χρησιµοποιείται δίκτυο αγωγών µεταφοράς για 

απευθείας αποθήκευση σε σιλό, ή απόθεση σε φορτηγά 

και αντίστροφα για πλήρωση του αµπαριού µε υλικό 

από τα σιλό.  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ΕΡΓΑΣΙΑ 

3.1.7.2 Φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων 
 

λιµενεργατών από σηµατωρό. 
-Πιστοποιητικά ελέγχου γερανών. 

Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς από 

εκρηκτικές ή εύφλεκτες σκόνες 

-Εκπαίδευση  / ενηµέρωση προσωπικού. 
-Μέσα πυρόσβεσης. 
-Χρήση αντιεκρηκτικού εξοπλισµού όπου απαιτείται. 
-Αποφυγή δηµιουργίας σπινθήρων. 

Κίνδυνος σύγκρουσης οχηµάτων / 

πεζού µε όχηµα 

-Τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 
-Σήµανση διαδροµών / οδών κυκλοφορίας. 
-Απαγόρευση διέλευσης αναρµόδιων ατόµων και 
οχηµάτων. 
-Ηχητικά και οπτικά σήµατα στα µηχανήµατα 

Έκθεση σε θόρυβο -Κλειστή καµπίνα χειριστή. 
-Χρησιµοποίηση ανυψωτικών µηχανηµάτων χαµηλής 
εκποµπής θορύβου. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

Έκθεση σε σκόνη -Κλειστή καµπίνα χειριστή. 
-Χρησιµοποίηση κλειστού συστήµατος συγκράτησης της 
σκόνης. 
-Αποφυγή της απευθείας ρίψης υλικού στα αµπάρια. 
-∆ιακοπή εργασιών σε περίπτωση ισχυρών ανέµων. 
 -Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις -Μηχάνηµα µε συστήµατα απόσβεσης δονήσεων. 
-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων.  
-Εργονοµικό κάθισµα καµπίνας χειριστή. 

Έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία  ή 

άσχηµες καιρικές συνθήκες  

-Χρήση προστατευτικής ενδυµασίας (καπέλο, κλπ). 
-Περιορισµός της έκθεσης σε ακάλυπτους χώρους. 

Έκθεση σε επιβλαβείς / τοξικές ουσίες 

(π.χ. υπολείµµατα σιτηρών µε 

φυτοφάρµακα) 

-Εκπαίδευση και ενηµέρωση εργοδοτούµενων. 
-Έλεγχος ατµόσφαιρας για επίπεδα επιβλαβών / τοξικών 
ουσιών.  
-Χρήση κατάλληλης ενδυµασίας. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Ενηµέρωση του βιβλίου  συντήρησης µηχανήµατος. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός έλεγχος µε 

ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, ορθοπεδικός έλεγχος 

σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος, γενική ούρων. 

���� Μετρήσεις χηµικών παραγόντων, (π.χ φωσφίνης (PH3) κατά την εκφόρτωση σιτηρών ή 

δηµητριακών). 

���� Σύνταξη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 
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3.8) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

3.1.7.10 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων µε ανυψωτικά 
µέσα 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

  
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Γερανογέφυρες, straddle carriers, περονοφόρα (fork lifts), 

φορτηγά οχήµατα. 

 

Εκτιθέµενοι: Χειριστές γερανογεφυρών,  straddle carriers και περονοφόρων, σηµατωροί, 

σηµειωτές, οδηγοί φορτηγών, βοηθοί για την ασφάλιση και απασφάλιση των 

εµπορευµατοκιβωτίων.  

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος πτώσης από ύψος κατά την 

ασφάλιση ή απασφάλιση των 

εµπορευµατοκιβωτίων 

-Αποφυγή της εργασίας στην οροφή του 
εµπορευµατοκιβωτίου όποτε είναι δυνατό. 
-Χρήση φορητής ή σταθερής πλατφόρµας εργασίας. 
-Χρήση ολόσωµης ζώνης ασφαλείας µε ανακόπτη πτώσης. 

Κίνδυνος από χτυπήµατα που µπορεί 

να συµβούν κατά την διάρκεια της 

µετακίνησης του 

εµπορευµατοκιβωτίου, εξοπλισµού και 

οχηµάτων που χρησιµοποιούνται στην 

περιοχή εργασίας 

-Καλή ορατότητα του χειριστή. 
-Επάρκεια χώρου για ελιγµούς της γερανογέφυρας. 
-Συντονισµός κίνησης γερανογέφυρας, οχηµάτων και 
εργοδοτούµενων από υπεύθυνο ή σηµατωρό. 
-Αποµάκρυνση λιµενεργατών σε ασφαλή απόσταση πριν 
την ανύψωση. 
-Πιστοποιητικά ελέγχου γερανών. 

Κίνδυνος πτώσης αιωρούµενου 

εµπορευµατοκιβωτίου λόγω ελλιπούς 

ασφάλισης ή αστοχίας των 

συρµατόσχοινων 

-Σωστή ασφάλιση του εµπορευµατοκιβωτίου στο spreader 
της γερανογέφυρας. 
-Τήρηση ορίων φόρτισης του ανυψωτικού µηχανήµατος 
που ορίζει ο κατασκευαστής. 
-Περιοδικός έλεγχος κατάστασης συρµατόσχοινων και 
αντικατάστασή τους εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
-Απαγόρευση κυκλοφορίας εργαζόµενων και οχηµάτων 
κάτω από την τροχιά κίνησης. 
-Επιλογή καταλλήλων ανυψωτικών µηχανηµάτων. 
-Ορθή και ασφαλής πρόσδεση του φορτίου στα ανυψωτικά 
µηχανήµατα. 

Η φορτοεκφόρτωση των εµπορευµατοκιβωτίων (containers) στα 

πλοία γίνεται µε γερανογέφυρες εφοδιασµένες µε spreader. Τα 

κοντέϊνερ ασφαλίζονται µεταξύ τους πάνω στο πλοίο µε 

περιστρεφόµενα κλειδιά (twistlocks, ή τακούνια). Για την ανύψωσή 

τους µε τη γερανογέφυρα τα κλειδιά αυτά απασφαλίζονται από 

τους λιµενεργάτες και έπειτα ασφαλίζονται στο spreader της 

γερανογέφυρας. Στη συνέχεια φορτώνονται και ασφαλίζονται πάνω 

σε φορτηγά οχήµατα, ή παραλαµβάνονται από straddle carriers ή 

περονοφόρα που τα αποθέτουν στο χώρο αποθήκευσης 

εµπορευµατοκιβωτίων. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/ ΕΡΓΑΣΙΑ 

3.1.7.10 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων µε ανυψωτικά 
µέσα 

 

-Συντονισµός ενεργειών χειριστή γερανού και 
λιµενεργατών από σηµατωρό. 
-Πιστοποιητικά ελέγχου γερανών. 

Κίνδυνος από την οριζόντια κίνηση της 

γερανογέφυρας στο επίπεδο του 

εδάφους 

-Απαγόρευση κυκλοφορίας εργοδοτούµενων και οχηµάτων 
κατά µήκος της κίνησης της γερανογέφυρας. 
-Ηχητική και φωτεινή σήµανση κατά τη διάρκεια της 
κίνησης της γερανογέφυρας. 

Κίνδυνος ανατροπής περονοφόρου -Τήρηση των ορίων φόρτισης που δίνει ο κατασκευαστής.  
-Κίνηση σε οµαλό έδαφος χωρίς κλίσεις. 
-Έµπειροι αδειούχοι χειριστές. 

Έκθεση σε θόρυβο -Κλειστή καµπίνα χειριστή. 
-Ανυψωτικά µηχανήµατα µε χαµηλή εκποµπή θορύβου 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις -Μηχάνηµα µε συστήµατα απόσβεσης δονήσεων. 
-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων.  
-Εργονοµικό (αντικραδασµικό) κάθισµα καµπίνας 
χειριστή. 
-Αποφυγή απότοµων χειρισµών. 

Έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες από 

διαρροή  

-Έλεγχος σήµανσης. 
-Ενηµέρωση / εκπαίδευση εργοδοτούµενων. 
-Σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

Έκθεση σε άσχηµες καιρικές συνθήκες -Παύση εργασιών σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης, ή 
πολύ ισχυρών ανέµων. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου και δονήσεων. 

���� Ενηµέρωση του βιβλίου  συντήρησης µηχανήµατος. 

���� Έλεγχος ικανότητας χειριστών. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός έλεγχος µε 

ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, ορθοπεδικός έλεγχος 

σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος, γενική ούρων 

���� οργάνωση φαρµακείου 

���� Σύνταξη σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

���� Σύνταξη µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 
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3.9) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ ΕΡΓΑΣΙΑ 3.1.7.11 Εργασίες λιµενεργατών πάνω στο πλοίο 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:                

                                                                                                                    
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Γερανογέφυρες εξωτερικές, γερανοί πλοίου, παλετοφόρα 

µηχανήµατα, ανυψωτικά περονοφόρα οχήµατα, εξαρτήµατα πρόσδεσης φορτίων, εξοπλισµός 

καθαρισµού. 

 

Εκτιθέµενοι: Χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων, χειριστές παλετοφόρων, βοηθοί πρόσδεσης και 

ασφάλισης φορτίου, σηµατωροί, σηµειωτές, εργαζόµενοι που µεταφέρουν χειρωνακτικά 

εµπορεύµατα., εργαζόµενοι επιφορτισµένοι µε εργασίες καθαριότητας. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος πτώσης στο ίδιο επίπεδο 

(γλιστρήµατα, παραπατήµατα) 

-Καθαρισµός δαπέδων χώρων από λάδια, γράσα, σκόνες, 
υπολείµµατα φορτίου ή άλλα αντικείµενα.  
-Υποδήµατα ασφαλείας µε αντιολισθητικές σόλες. 

Κίνδυνος πτώσης από ύψος  -Κιγκλιδώµατα προστασίας σε επικίνδυνα σηµεία (σκάλες, 
πατάρια, κλπ). 
-Καλαθοφόρα οχήµατα κατάλληλα για µεταφορά και 
ανύψωση προσωπικού. 
-Πρόσδεση µε ολόσωµη ζώνη ασφαλείας. 

Κίνδυνος πτώσης αιωρούµενου φορτίου 

λόγω αστοχίας της πρόσδεσης 

-Τήρηση ορίων φόρτισης του ανυψωτικού µηχανήµατος 
που ορίζει ο κατασκευαστής. 
-Ορθή επιλογή ανυψωτικών εξαρτηµάτων. 
-Περιοδικός έλεγχος κατάστασης συρµατόσχοινων και 
αντικατάστασή τους εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
-Πιστοποιητικά ανυψωτικών µηχανηµάτων και 
εξαρτηµάτων. 
-Ορθή και ασφαλής πρόσδεση φορτίου στα ανυψωτικά 
εξαρτήµατα. 
-Αποφυγή κίνησης εργοδοτούµενων κάτω από την τροχιά 
του αιωρούµενου φορτίου. 
-Συντονισµός χειριστή ανυψωτικού µηχανήµατος / 
λιµενεργατών από σηµατωρό. 

Κίνδυνος πτώσης εργαλείων ή άλλων 

αντικειµένων από ύψος 

-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ συµπληρωµατικά (κράνος 
ασφαλείας). 

Κίνδυνος έκρηξης κατά την εκτέλεση 

θερµής εργασίας στο αµπάρι του πλοίου 

-Σύνταξη εγγράφου προστασίας από έκρηξη 
-Συνεχής έλεγχος για αποφυγή εκρήξιµης ατµόσφαιρας 

Οι εργασίες πάνω στο πλοίο περιλαµβάνουν τις διαδικασίες 

φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων, συσκευασµένων ή µη, µε τη βοήθεια 

των γερανογεφυρών στην αποβάθρα και των γερανών του πλοίου. Το 

φορτίο προσδένεται στο ανυψωτικό µέσο και στη συνέχεια µεταφέρεται 

στο εξωτερικό του πλοίου για µεταφόρτωση. Η αντίστροφη διαδικασία 

γίνεται κατά τη φόρτωση του πλοίου. Σε πολλές περιπτώσεις διευθετείται 

το φορτίο στο αµπάρι ή το κατάστρωµα µε χρήση περονοφόρων 

ανυψωτικών µηχανηµάτων, παλετοφόρων, ή χειρωνακτικά. Μετά την 

εκφόρτωση, ακολουθούν οι εργασίες καθαρισµού των χώρων. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ ΕΡΓΑΣΙΑ 3.1.7.11 Εργασίες λιµενεργατών πάνω στο πλοίο 

(σε περιπτώσεις επισκευών) (αέρια, σκόνη) 
-Επαρκής εξαερισµός 
-Μέτρα ασφαλείας κατά τη συγκόλληση.  

Κίνδυνος τραυµατισµού από ανυψωτικό 

µηχάνηµα ή όχηµα 

-Ηχητικά και οπτικά σήµατα στα µηχανήµατα. 
-∆ιάδροµοι προσπέλασης εργοδοτούµενων. 

Κίνδυνος εγκλωβισµού και ασφυξίας 

κατά τον καθαρισµό των αµπαριών 

-Επιθεώρηση του χώρου για ασταθή και χαλαρά κοµµάτια 
υλικού ή φορτίου. 
-Χρήση µηχανικών µέσων για τον καθαρισµό των 
αµπαριών. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ.  

Κίνδυνος από έλλειψη οξυγόνου σε 

κλειστά αµπάρια 

-Έλεγχος ατµόσφαιρας αµπαριών. 
-Εξαερισµός κλειστών χώρων. 

Έκθεση σε θόρυβο -Χρησιµοποίηση ανυψωτικών µηχανηµάτων χαµηλής 
εκποµπής θορύβου. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε σκόνη  -Επαρκής αερισµός.  
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις  -Μηχανήµατα  µε συστήµατα απόσβεσης δονήσεων. 
-Σωστή συντήρηση µηχανηµάτων. 
-Μείωση της ταχύτητας σε ανώµαλες επιφάνειες. 
-Αποφυγή απότοµων χειρισµών. 

Έκθεση σε αναθυµιάσεις και καυσαέρια 

οχηµάτων ή µηχανηµάτων 

-Χρησιµοποίηση ηλεκτροκίνητων οχηµάτων και 
µηχανηµάτων όταν είναι εφικτό. 
-Επαρκής εξαερισµός στα αµπάρια του πλοίου. 

Έκθεση σε µυοσκελετική καταπόνηση 

(χειρωνακτική διακίνηση φορτίων) 

-Μείωση του χρόνου εργασίας (εναλλαγή 
εργοδοτούµενων). 
-Χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων ανύψωσης και 
µεταφοράς όπου είναι εφικτό. 

Έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες από 

διαρροή  

-Έλεγχος σήµανσης. 
-Ενηµέρωση / εκπαίδευση εργοδοτούµενων. 
-Σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Ενηµέρωση των βιβλίων συντήρησης µηχανηµάτων και εξοπλισµού. 

���� Τεχνικά µέτρα για προσαγωγή νωπού αέρα στα αµπάρια. 

���� Έλεγχος αδειών χειριστών µηχανηµάτων. 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση εργοδοτούµενων σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση εργοδοτούµενων: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός έλεγχος µε 

ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, ορθοπεδικός έλεγχος 

σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος, γενική ούρων. 

���� Σύνταξη εγγράφου προστασίας από έκρηξη 

���� Σύνταξη µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 
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3.10) ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.8 Συντήρηση & Επιδιόρθωση µηχανηµάτων / 
εξοπλισµού 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:                

                                                                                                                    
   

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Οχήµατα υπηρεσίας συντήρησης, εξοπλισµός 

ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης, εργαλεία χειρός (ηλεκτρικά ή µη), ανταλλακτικά 

οχηµάτων και ανυψωτικών µηχανηµάτων, εξοπλισµός µηχανουργείου, γενικός εξοπλισµός 

συνεργείου επισκευής οχηµάτων και βαρέων µηχανηµάτων. 

 

Εκτιθέµενοι: Ηλεκτροσυγκολλητές, Οξυγονοκολλητές, µηχανικοί συντηρητές ανυψωτικών 

µηχανηµάτων, ηλεκτρολόγοι και ηλεκτροτεχνίτες, συντηρητές κτιρίων λιµένα, µηχανουργοί, 

µηχανολόγοι οχηµάτων. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Κίνδυνος πτώσης στο ίδιο επίπεδο 

(γλιστρήµατα, παραπατήµατα) ή από 

σκάλες 

-Καθαρισµός δαπέδων, οδών και προβλητών από υλικά, 
υπολείµµατα φορτίων, γράσα, λάδια κλπ. 
-Χρήση προειδοποιητικών σηµάνσεων σε βρεγµένα 
δάπεδα.  
-Τοποθέτηση στις σκάλες αντιολισθητικών λωρίδων. 
-Υποδήµατα ασφαλείας µε αντιολισθητικές σόλες. 
 

Κίνδυνος πτώσης από ύψος (ιδιαίτερα 

κατά τη συντήρηση γερανογεφυρών) 

-Κιγκλιδώµατα προστασίας σε επικίνδυνα σηµεία (σκάλες, 
πατάρια, κλπ). 
-Καλαθοφόρα οχήµατα κατάλληλα για µεταφορά και 
ανύψωση προσωπικού. 
-Πρόσδεση µε ολόσωµη ζώνη ασφαλείας µε ανακόπτη 
πτώσης.  

Κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία από τις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων,  

των ανυψωτικών µηχανηµάτων, τη 

χρήση φορητού φωτισµού  

(µπαλαντέζες) ή ηλεκτρικών εργαλείων 

-Γείωση όλων των µεταλλικών πλαισίων του εξοπλισµού. 
-Εγκατάσταση και τακτικός έλεγχος λειτουργίας διακόπτη 
διαρροής RCD ευαισθησίας 30mA σ’ όλα τα κυκλώµατα 
ρευµατοδοτών. 
-Αποφυγή οποιασδήποτε εργασίας υπό τάση. 
-Χρήση µετασχηµατιστών αποµόνωσης 1:1 για τα φορητά 
εργαλεία. 
-Χρήση χαµηλής τάσης (φορητός φωτισµός  42 Volts). 

Κίνδυνος πτώσης εργαλείων ή άλλων -Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (µονωτικά γάντια και 

Περιλαµβάνονται οι προβλεπόµενες εργασίες της προληπτικής 

συντήρησης των οχηµάτων και των ανυψωτικών µηχανηµάτων του 

λιµένα (αλλαγές ελαίων κινητήρα, µηχανολογικοί έλεγχοι, 

αντικατάσταση ελαστικών κ.α.), καθώς και η διενέργεια προληπτικών 

ελέγχων εξοπλισµού όπως συρµατόσχοινα,  σωληνώσεις, ιµάντες, 

τροχαλίες κτλ. Επίσης, περιλαµβάνονται οι εργασίες επιδιόρθωσης 

βλαβών και γενικές επισκευές (αντικατάσταση ανταλλακτικών κ.α.) σε 

οχήµατα και µηχανήµατα του λιµένα, αλλά και οι εργασίες συντήρησης 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδοµών του λιµένα.  
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.8 Συντήρηση & Επιδιόρθωση µηχανηµάτων / 
εξοπλισµού 

αντικειµένων από ύψος υποδήµατα). 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ συµπληρωµατικά (κράνος 
ασφαλείας). 

Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς κατά την 

εκτέλεση θερµής εργασίας 

(ηλεκτροσυγκόλληση, κλπ) σε 

περιπτώσεις επισκευής µηχανηµάτων ή 

οχηµάτων 

-Μέτρα ασφαλείας κατά τη συγκόλληση.  
-Χρήση βαλβίδων αντεπιστροφής και φλογοπαγίδων. 
-Άριστη συντήρηση εξοπλισµού. 
-Έµπειροι εργαζόµενοι. 

Κίνδυνος τραυµατισµού από ανυψωτικό 

µηχάνηµα ή όχηµα 

-Ηχητικά και οπτικά σήµατα στα µηχανήµατα. 
-∆ιάδροµοι προσπέλασης εργοδοτούµενων. 
-Χρήση ανακλαστικών γιλέκων. 

Κίνδυνος τραυµατισµού από εργαλείο 

χειρός (σταθερό ή φορητό) 

-Έµπειρο προσωπικό. 
-Αποφυγή χρήσης φθαρµένων, ελαττωµατικών ή 
ακατάλληλων εργαλείων χειρός. 
-Χρήση προστατευτικών διατάξεων όπου απαιτείται.  
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (γάντια, υποδήµατα 
ασφαλείας, προστασία µατιών). 

Κίνδυνος από έλλειψη οξυγόνου σε 

κλειστά αµπάρια 

-Έλεγχος ατµόσφαιρας αµπαριών. 
-Εξαερισµός κλειστών χώρων. 

Έκθεση σε θόρυβο -Χρησιµοποίηση εργαλείων και εξοπλισµού χαµηλής 
εκποµπής θορύβου. 
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε σκόνη από φορτοεκφόρτωση 

χύδην φορτίων όταν γίνονται εργασίες 

επισκευής σε εξωτερικούς χώρους  

-Προσπάθεια περιορισµού της σκόνης µε χρήση 
κατάλληλων µηχανηµάτων, µεθόδων και προστατευτικών 
µηχανισµών.  
-Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 

Έκθεση σε δονήσεις  -Εργαλεία χειρός χαµηλών δονήσεων. 
-Σωστή συντήρηση εργαλείων.  
-Μείωση του χρόνου έκθεσης σε δονήσεις. 

Έκθεση σε αναθυµιάσεις και καυσαέρια 

οχηµάτων ή µηχανηµάτων 

-Μείωση χρόνου λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής 
καύσης σε κλειστούς χώρους. 
-Επαρκής εξαερισµός στους χώρους των συνεργείων.  

Έκθεση σε µυοσκελετική καταπόνηση 

{από τη χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων (βαρέων εργαλείων, 

ανταλλακτικών, κ.α.) ή την εργασία σε 

διάφορες στάσεις κάτω από οχήµατα ή 

µηχανήµατα} 

-Χρήση τοπικών συστηµάτων συλλογής και 
αποµάκρυνσης καυσαερίων / αναθυµιάσεων. 
-Καταµερισµός εργασίας (εναλλαγή εργοδοτούµενων). 
-Χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων ανύψωσης και 
µεταφοράς όπου είναι εφικτό. 
-Χρήση σωστού εξοπλισµού εργασίας. 
-Γραπτές οδηγίες ασφαλούς εργασίας. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

���� Έλεγχος τοπικών συστηµάτων εξαερισµού. 

���� Μετρήσεις θορύβου, δονήσεων, σκόνης. 

���� Ενηµέρωση των βιβλίων συντήρησης µηχανηµάτων και εξοπλισµού. 

���� ∆ηµιουργία µητρώου συντήρησης µηχανηµάτων 

���� Τεχνικά µέτρα για προσαγωγή νωπού αέρα στα αµπάρια και γενικά σε περιορισµένους 

χώρους. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 3.1. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1.8 Συντήρηση & Επιδιόρθωση µηχανηµάτων / 
εξοπλισµού 

���� Έλεγχος χρόνου λήξης ΜΑΠ. 

���� Εκπαίδευση προσωπικού συντήρησης σε θέµατα ΑΥΕ. 

���� Ιατρική παρακολούθηση των συντηρητών: Γενική κλινική εξέταση, καρδιολογικός έλεγχος µε 

ΗΚΓ, πνευµονολογικός έλεγχος µε σπιροµετρία, ακοοµετρικός έλεγχος, ορθοπεδικός έλεγχος 

σπονδυλικής στήλης και άνω άκρων, γενική αίµατος, γενική ούρων. 

���� οργάνωση φαρµακείου 

���� Σύνταξη µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου. 

���� Επανεκτίµηση µετά την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα 

���� Εκπόνηση γραπτών οδηγιών ασφαλούς εργασίας. 
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4. 4. 4. 4. ΚΑΛΕΣ ΚΑΛΕΣ ΚΑΛΕΣ ΚΑΛΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ    AAAAYEYEYEYE    ΣΕΣΕΣΕΣΕ    

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ    
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4.1). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

3.1.1 ∆ιοίκηση και διαχείριση λιµένα - Χώροι γραφείων 
 

  Εργασία γραφείου (γενικοί κανόνες) 
 

 Συντηρείτε µε πολύ προσοχή τα συστήµατα  κλιµατισµού σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

 Τοποθετείστε στις σκάλες αντιολισθητικές λωρίδες. 

 Μην κατεβαίνετε τις σκάλες βιαστικά και µε τα δύο χέρια φορτωµένα. 

 

  Κανόνες ασφαλείας για  εργασία σε Η/Υ 
 

 Αποφύγετε την συνεχή εργασία. Κάντε ενδιάµεσα άλλες εργασίες ή µικρά διαλείµµατα. 

 Να κάθεστε έτσι ώστε η πλάτη και κυρίως η µέση σας να υποστηρίζονται από την 

πλάτη του καθίσµατός σας. 

 Χρησιµοποιείτε εργονοµικό εξοπλισµό 

(καθίσµατα, γραφεία, πληκτρολόγια, 

υποπόδια). 

 Χρησιµοποιείτε το υποπόδιο εναλλάξ.    

 
 
 

 

 
 Φροντίστε ώστε η οθόνη να είναι σε θέση 
λίγο πιο χαµηλά από τα µάτια σας. 

 

 Προσπαθήστε να µην σκύβετε ή να 
σηκώνετε τους ώµους όταν γράφετε στο 
πληκτρολόγιο. 
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 Φωτίστε σωστά τον χώρο εργασίας. 

Ένταση φωτισµού 500 -700 Lux. 

 

 Τοποθετείστε την οθόνη σε θέση ώστε να 

αποφεύγονται οι αντανακλάσεις από 

εξωτερικό χώρο ή διαφορές λαµπρότητας 

(η ευθεία που ενώνει το κέντρο της 

οθόνης µε τα µάτια σας να είναι όσο το 

δυνατόν περισσότερο παράλληλη µε τα 

παράθυρα). 

 

 

 Έχετε αποστάσεις ασφαλείας από την 

οθόνη σας αλλά και τις γύρω οθόνες:   

(50 – 80 cm, περίπου το    µήκος ενός 

βραχίονα) 

 

 Αποµονώστε τις πηγές θορύβου (π.χ. 

φωτοτυπικά) 

 

Γενικοί κανόνες προστασίας από ηλεκτρικό ρεύµα 
 

 Συντηρείτε µε επιµέλεια τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

 Τοποθετείστε σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες προστατευτικούς µηχανισµούς 

διαρροής ρεύµατος (RCD) για αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 
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 Μην πλησιάζετε ανοιχτούς ηλεκτρικούς πίνακες. 

 Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε συσκευή ή ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, εάν δεν 

είστε εξουσιοδοτηµένο άτοµο.  

 Μην χρησιµοποιείτε πρόχειρες ηλεκτρικές συνδέσεις (π.χ. γυµνά καλώδια στην 

πρίζα). 

 Να αποσυνδέετε ή να κλείνετε την παροχή ρεύµατος όταν δεν χρησιµοποιείτε 

κάποιο µηχάνηµα. 

 Μην χειρίζεστε ηλεκτρικές συσκευές µε βρεγµένα χέρια. 

 Μην εισέρχεστε σε ηλεκτρολογικούς χώρους (µέσης ή υψηλής τάσης) εάν δεν είσθε 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 

 Μην αγγίζετε γυµνά ή φθαρµένα ηλεκτρικά καλώδια. 

 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα (γραφεία κλπ.) πάνω από τα ηλεκτρικά καλώδια 

που τυχόν υπάρχουν στο δάπεδο. 

    Πρόληψη πυρκαγιάς 
 

 Αποφεύγετε το κάπνισµα στους χώρους των γραφείων. 

 Μην ρίχνετε ποτέ αποτσίγαρα σε καλάθια ή σακούλες σκουπιδιών. 

 Μεριµνάτε για την άµεση αποµάκρυνση των σκουπιδιών µε την λήξη του ωραρίου. 

 Τοποθετείτε τους πυροσβεστήρες σε µόνιµες θέσεις. 

 Μην τους καλύπτετε µε πλαστικές σακούλες και µην τοποθετείτε µπροστά τους 

έπιπλα, εξοπλισµό γραφείου, φυτά εσωτερικού χώρου, κρεµάστρες κλπ. 

 Μην αφήνετε φθαρµένα καλώδια επάνω σε µοκέτες ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.  

 Μην χρησιµοποιείτε περισσότερα από ένα πολύπριζα για την παροχή ρεύµατος σε 

ηλεκτρικές συσκευές. 

 ∆ιασφαλίστε όπως όλες οι κινητές ή φορτηρές ηλεκτρικές συσκευές τροφοδοτούνται 

µέσω διακοπτών διαρροής ψηλής ευαισθησίας (RCD 30mA). 
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 Μην τοποθετείτε πηγές θερµότητας (αερόθερµα, θερµάστρες κλπ.) κοντά σε 

κρεµάστρες µε ρούχα, χαρτικά κλπ. εύφλεκτα υλικά.  

Αντιµετώπιση πυρκαγιάς 
 

 Βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίζουν την χρήση των πυροσβεστήρων, των συστηµάτων 

συναγερµού και των µέσων (διαδρόµων – θυρών) διαφυγής. 

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σηµάνατε αµέσως συναγερµό και ειδοποιείστε την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Προσπαθήστε να σβήσετε την φωτιά µε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες. 

 Μην ρίχνετε νερό σε ηλεκτρικές συσκευές αν δεν είστε βέβαιοι ότι έχει κλείσει η 

παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 Επιβεβαιώστε ότι όλοι οι εργαζόµενοι και οι τυχόν επισκέπτες έχουν βγει από το 

κτίριο και έχουν συγκεντρωθεί στο προεπιλεγµένο σηµείο συνάντησης.     

Εργασίες καθαρισµού 
 

 Μην αναµιγνύετε απολυµαντικά µε καθαριστικά προϊόντα. Μην αναµιγνύετε 

απολυµαντικά µε καθαριστικά προϊόντα. 

 Τοποθετείτε προειδοποιητικές σηµάνσεις σε  βρεγµένα δάπεδα 

Οργάνωση εργασίας 
 

 Φροντίστε ώστε να υπάρχουν καλές εργασιακές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων. 

 Οργανώστε σωστά τον χρόνο σας.  

 Καταγράψετε και επιµερίσετε τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των εργαζοµένων.  

 Σχεδιάσετε τις απαραίτητες ενέργειες για αντιµετώπιση διαφόρων κρίσεων (βία 

τρίτων, τροµοκρατική ενέργεια, διαρροή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, επιδηµία 

κλπ.). 

 Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν την κατάλληλη 

στιγµή. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες γνωρίζουν τον τρόπο συνεργασίας των 

υπηρεσιών. 

 Πραγµατοποιείτε καθηµερινούς ελέγχους, σύµφωνα µε το υφιστάµενο επίπεδο 

ασφαλείας 
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4.2). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

3.1.2 Ελλιµενισµός πλοίων – Κίνδυνος πτώσης στη θάλασσα  
 

 

Επιβίβαση / αποβίβαση πλοηγού 

 

 Φοράτε πάντοτε σωσίβιο γιλέκο. 

 Φοράτε τα σωστά αντιολισθητικά υποδήµατα. 

 Έχετε πάντα έτοιµο κυκλικό σωσίβιο και  

     εκπαιδευµένο άτοµο για να σας βοηθήσει. 

 Μην υπερεκτιµάτε τις δυνάµεις σας. 

 Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες χρησιµοποιείστε ζώνη ασφαλείας και σχοινί 

ασφαλείας µεταξύ πλοηγίδος και πλοίου. 

 Μην επιχειρήσετε επι/αποβίβαση σε πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες (τρικυµία, 

οµίχλη).  

 Προσέχετε την ατοµική σας υγιεινή όταν έρχεστε σε επαφή µε πληρώµατα ή 

όταν χρησιµοποιείτε τις εγκαταστάσεις υγιεινής των πλοίων. 

Πρόσδεση πλοίων 
 

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φώτα του λιµανιού στην προβλήτα πρόσδεσης είναι 

αναµµένα – εάν όχι, ενηµερώστε τον αρµόδιο εκπρόσωπο της Αρχής Λιµένων 

Κύπρου. 

 Φοράτε πάντοτε κράνος, γάντια, υποδήµατα ασφαλείας και ανακλαστικό γιλέκο, 

όταν πρέπει να πιάσετε το βιλάι.    

 Έχετε την προσοχή σας στο βιλάι που πετάνε από το πλοίο. 

 Όταν δέσετε τον κάβο στην προβλήτα, αποµακρυνθείτε σε ασφαλή απόσταση.  

 Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ζητήστε βοήθεια για να τραβήξετε τους κάβους. 

Τοποθέτηση εξοπλισµού πρόσβασης  
 

 Συντηρείτε µε προσοχή τις σκάλες πρόσβασης στα πλοία. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος πρόσβασης είναι καθαρός, χωρίς σκουπίδια και 

διάφορα εµπόδια, στεγνός και ασφαλής. 

 Προσέχετε τα σηµεία σύνθλιψης µεταξύ σκάλας και πλοίου. 

 Προσέχετε τους συναδέλφους σας που µπορεί να κινδυνεύουν από δικούς σας 

χειρισµούς. 
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 Προσέχετε και οι ίδιοι από τυχόν χειρισµούς των συναδέλφων σας. 

 Τοποθετείστε το δίχτυ ασφαλείας κάτω από την σκάλα.  

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φώτα του λιµανιού στην προβλήτα πρόσδεσης είναι 

αναµµένα – εάν όχι, ενηµερώστε τον αρµόδιο εκπρόσωπο της Αρχής Λιµένων 

Κύπρου. 

 Φοράτε πάντοτε κράνος, γάντια, υποδήµατα ασφαλείας και ανακλαστικό γιλέκο.  

Φορτοεκφόρτωση εφοδίων 
 

 Συντηρείτε µε προσοχή τον εξοπλισµό µεταφοράς εφοδίων (ιµάντες κλπ.). 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος που τοποθετείτε τον εξοπλισµό µεταφοράς εφοδίων 

είναι καθαρός, χωρίς σκουπίδια και διάφορα εµπόδια, στεγνός και ασφαλής. 

 Προσέχετε τα σηµεία σύνθλιψης µεταξύ εξοπλισµού µεταφοράς εφοδίων και 

πλοίου. 

 Προσέχετε τους συναδέλφους σας που µπορεί να κινδυνεύουν από δικούς σας 

χειρισµούς. 

 Προσέχετε και οι ίδιοι από τυχόν χειρισµούς των συναδέλφων σας. 

 Φοράτε πάντοτε κράνος, γάντια, υποδήµατα ασφαλείας µε σίδερο και 

ανακλαστικό γιλέκο. 

 Προσέχετε την µέση σας όταν µεταφέρετε εφόδια από τον εξοπλισµό µεταφοράς 

εφοδίων στο εσωτερικό του πλοίου. Συνήθως είστε αναγκασµένοι να δουλεύετε 

σε στενούς και περιορισµένους χώρους. 

 Προσέχετε την ατοµική σας υγιεινή όταν έρχεστε σε επαφή µε πληρώµατα ή 

όταν χρησιµοποιείτε τις εγκαταστάσεις υγιεινής των πλοίων. 

Πρόληψη πυρκαγιάς 
 

 Αποφεύγετε το κάπνισµα στους διάφορους χώρους των πλοίων. 

 Μην ρίχνετε ποτέ αποτσίγαρα σε καλάθια ή σακούλες σκουπιδιών. 

 Μεριµνάτε για την άµεση αποµάκρυνση των απορριµµάτων. 

Αντιµετώπιση πυρκαγιάς 
 

 Βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίζουν την χρήση των πυροσβεστήρων. 

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σηµάνατε αµέσως συναγερµό και ειδοποιείστε την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Προσπαθήστε να σβήσετε την φωτιά µε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες. 

 Μην ρίχνετε νερό σε ηλεκτρικές συσκευές, χρησιµοποιείστε µόνο 
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πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή ξηράς κόνεως. 

 Επιβεβαιώστε ότι όλοι οι εργαζόµενοι και οι τυχόν επισκέπτες έχουν βγει από το 

πλοίο και έχουν συγκεντρωθεί στο προεπιλεγµένο σηµείο συνάντησης.     
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4.3). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

3.1.3 Λιµενικές εργασίες – Κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και 
µηχανηµάτων – Κυκλοφορία οχηµάτων 

 

Κίνηση πεζών σε χώρους οχηµάτων 

 

 Πρέπει να αποφεύγεται η κίνηση πεζών 

στο χώρο φορτοεκφορτώσεων. 

 Η κίνηση πεζών γίνεται µόνο εντός των 

προβλεποµένων περιοχών. 

 Η µετακίνηση πληρωµάτων γίνεται µε 

οχήµατα µεταφοράς προσωπικού.  

 Απαγορεύεται η µετακίνηση µέσα από τις 

ρόδες ενός οχήµατος (π.χ. straddle 

carrier). 

 Είναι απαραίτητη η χρήση ανακλαστικού 

γιλέκου για όλους όσους κινούνται στους 

χώρους κυκλοφορίας οχηµάτων. 

           

Κίνηση οχηµάτων-µηχανηµάτων 

 

 Τα οχήµατα πρέπει να κινούνται 

αποκλειστικά σε ειδικούς διαδρόµους 

κυκλοφορίας µε οριζόντια σήµανση. 

 Οι διάδροµοι κυκλοφορίας οχηµάτων 

πρέπει να παραµένουν ελεύθεροι από 

εµπόδια. Όταν είναι αδύνατη η άµεση 

αποµάκρυνσή τους πρέπει το ταχύτερο να 

τοποθετείται η απαραίτητη σήµανση.  

 Όλα τα οχήµατα πρέπει να διαθέτουν 

ηχητικό και φωτεινό σήµα οπισθοπορείας. 

 Οι χειριστές µηχανηµάτων και οι οδηγοί οχηµάτων πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

 

 

Σήµανση για κυκλοφορία πεζών 

 

 

Ηχοφωτεινά σήµατα για την κίνηση 
µηχανηµάτων 
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τα προβλεπόµενα όρια ταχύτητας. 

 Είναι απαραίτητη η καλή συντήρηση των µηχανηµάτων σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές και κατά τα χρονικά διαστήµατα που προσδιορίζονται από τον 

κατασκευαστή. 

 Τα ιδιωτικά οχήµατα να κινούνται σε προκαθορισµένες διαδροµές, ανάλογα µε τον 

λόγο εισόδου τους στο λιµάνι. 

 Η προσωρινή στάθµευση να γίνεται σε προκαθορισµένους χώρους. 

 Να λαµβάνονται µέτρα εναντίον των ατόµων που δεν συµµορφώνονται µε τον 

ΚΟΚ. 

 Να περιορίζεται το µήκος των διαδροµών οχηµάτων / µηχανηµάτων. 

 Στα ιδιαίτερα επικίνδυνα σηµεία, π.χ. διασταυρώσεις, κόµβους, κ.λπ. η διακίνηση 

να ελέγχεται µε τεχνικά µέτρα όπως φώτα τροχαίας, νησίδες, κυκλικούς κόµβους, 

κ.λπ. 

 

Ειδικές πρακτικές µηχανηµάτων  
 

 Η ταυτόχρονη κίνηση οχηµάτων κατά τις 

εργασίες φορτοεκφόρτωσης πρέπει να 

γίνεται µε το συντονισµό σηµατωρού.  

 Οι χειριστές straddle carrier ή άλλων 

ψηλών οχηµάτων πρέπει να βρίσκονται 

σε συνεννόηση µε εργαζόµενο στο 

έδαφος µέσω φορητού ποµποδέκτη 

προκειµένου να υπάρξει καθοδήγηση για 

τα τυφλά σηµεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτισµός εξωτερικών χώρων λιµένα 



                                                                                                                            

 45 

Γενικά 

 Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας πάγου πρέπει να τοποθετείται η 

ανάλογη σήµανση. 

 Ουσίες οι οποίες επιτείνουν την ολισθηρότητα του οδοστρώµατος πρέπει να 

αποµακρύνονται άµεσα (λάδια κλπ). 

 Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος φωτισµός σε όλους τους χώρους όπου κινούνται 

είτε οχήµατα είτε πεζοί. 

 Όλες οι δίοδοι διαφυγής, οι λωρίδες κίνησης εκτάκτου ανάγκης καθώς και οι 

έξοδοι κινδύνου των κτηρίων πρέπει να παραµένουν ελεύθερες.   

 Το οδόστρωµα θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

 Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα ΜΑΠ 

(ανακλαστικά γιλέκα, κ.α.). 

 Όπου είναι δυνατόν οι λωρίδες κυκλοφορίας οχηµάτων και µηχανηµάτων πρέπει 

να είναι µονής κατεύθυνσης. 
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4.4). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

3.1.4  Λιµενικές εργασίες  – ∆ιακίνηση επιβατών – 
Ασφάλεια επιβατών κατά την φορτοεκφόρτωση οχηµάτων  

 

Κίνηση Οχηµάτων 

 

 Ο χώρος κίνησης των οχηµάτων κατά την 

φόρτωση πρέπει να είναι κλειστός προς 

τους επιβάτες. 

 Απαγορεύονται οι απότοµοι ελιγµοί. 

 Απαγορεύεται η απότοµη χρήση φρένου 

ιδίως σε φορτηγά µε ρυµουλκούµενα. 

 Η κίνηση µεγάλων οχηµάτων πρέπει να 

γίνεται σε χώρους όπου υπάρχει 

δυνατότητα ελιγµών και αρκετά 

περιθώρια από άλλα οχήµατα ή εµπόδια. 

 Η πρόσβαση στο πλοίο πεζών και 

οχηµάτων θα πρέπει να γίνεται από 

χωριστούς διαδρόµους. Όταν αυτό δεν 

είναι δυνατόν και η πρόσβαση των πεζών 

πρέπει να γίνει από την ράµπα οχηµάτων 

θα πρέπει να υπάρχουν σαφώς 

διαχωρισµένοι διάδροµοι στα άκρα της 

ράµπας µε κάγκελο για προστασία από 

πτώση στη θάλασσα. Αν ούτε αυτό είναι 

δυνατόν τότε θα γίνεται διαχείριση την 

κίνησης πεζών και οχηµάτων ώστε να 

µην συµπίπτουν.  

 Αν υπάρχουν κυµατισµοί, θα πρέπει να 

τοποθετείται συνδετική προέκταση στη 

ράµπα ώστε η µέγιστη κλίση να µην 

υπερβαίνει το 10%. 

 Η ράµπα φόρτωσης των οχηµάτων θα 

 

 

 

 
∆ιατάξεις προστασίας πεζών κατά            
τη φόρτωση οχηµάτων 
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πρέπει να έχει κλίση εντός των 

επιτρεπτών ορίων. 

 Πρέπει να ελέγχεται η σύνδεση µεταξύ 

οχήµατος και ρυµουλκούµενου ή τρέιλερ 

και να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει 

αποκόλληση, ιδίως στο τέλος της ράµπας 

σε περίπτωση µεγάλης κλίσης. 

 Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει το βάρος 

και ο αριθµός των οχηµάτων που 

βρίσκονται πάνω στη ράµπα να 

υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα από τον 

κατασκευαστή. 

 Το σύστηµα πέδησης του ελκυστή πρέπει 

να είναι ικανό να σταµατήσει το όχηµα και 

το ρυµουλκούµενο µε πλήρες φορτίο. 

 Το προσωπικό που αναλαµβάνει την 

καθοδήγηση των οδηγών θα πρέπει να 

φέρει ανακλαστικό γιλέκο και 

προστατευτικό κράνος καθ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας. 

 Πρέπει να υπάρχουν στιβαρά 

προστατευτικά στον χώρο της 

αποβάθρας όπου κινούνται τα οχήµατα 

για προστασία από πτώση οχήµατος στη 

θάλασσα. 

Στάθµευση οχηµάτων εντός του πλοίου 

 

 Η στάθµευση των οχηµάτων εντός του πλοίου πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να 

υπάρχει ισοκατανοµή φορτίου. 

 Τα οχήµατα µετά τη στάθµευση εντός του πλοίου θα πρέπει να ενεργοποιούν το 

χειρόφρενο. 

  Οι περιοχές στάθµευσης βαρέων οχηµάτων πρέπει να είναι καθορισµένες. 

 Πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη σήµανση εντός του πλοίου (πχ. Επιτρεπόµενο 

 

 

Προστατευτική µπάρα για οχήµατα 

 

 

Σήµανση στο πλοίο 
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βάρος, µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κλπ) 

Έλεγχος ράµπας 

 

 Η περιοχή ελέγχου της ράµπας θα πρέπει να είναι προσβάσιµη µόνο σε 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

 Η κίνηση των οχηµάτων εντός του πλοίου από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό που 

είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, άνω των 18 ετών µε πνευµατική διαύγεια και 

σωµατική ικανότητα. 
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4.5). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

3.1.5  Λιµενικές εργασίες – Αποθήκευση εµπορευµάτων – 
Προδιαγραφές αποθήκης 

 

Γενικά -  Κτιριοδοµικές προδιαγραφές 

 

 Ο σχεδιασµός και η κατασκευή των χώρων αποθήκευσης θα πρέπει να γίνεται 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός φωτισµός και κατά προτίµηση φυσικός µε την 

ύπαρξη µεγάλων ανοιγµάτων. 

 Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη σήµανση τόσο για την κίνηση των οχηµάτων όσο 

και των επιβατών καθώς και όλη η σήµανση που απαιτείται από την νοµοθεσία. 

 Το δάπεδο θα πρέπει να είναι βιοµηχανικού τύπου λείο και αντιολισθητικό. 

 Το δάπεδο θα πρέπει να αντέχει το βάρος των αγαθών και των οχηµάτων που τα 

µεταφέρουν. 

 Τα ράφια τοποθέτησης θα πρέπει να είναι στιβαρά µε ισχυρή πάκτωση και να 

έχουν το κατάλληλο πλάτος για την αποθήκευση των προϊόντων για τα οποία 

προορίζονται. 

 Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο σύστηµα πυρασφάλειας και να γίνονται τακτικοί 

έλεγχοι της καλής του λειτουργίας. 

 Οι διάδροµοι κυκλοφορίας θα πρέπει να παραµένουν καθαροί από εµπόδια. 

 Στις περιοχές όπου θα γίνονται εργασίες ή θα υπάρχουν προϊόντα σε µεγάλο ύψος 

θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση. 

 Κατά τον σχεδιασµό θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές κλιµατολογικές 

συνθήκες ώστε να προσδιορίζονται σωστά παράµετροι όπως ο ρυθµός ανανέωσης 

του αέρα, το επιτρεπόµενο φορτίο χιονιού κλπ. 

 Θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος αερισµός σε κτήρια εντός των οποίων 

κινούνται οχήµατα µε µηχανές εσωτερικής καύσης ή διατηρούνται αγαθά τοξικά, 

εκρηκτικά ή εύφλεκτα. 

 Ανελκυστήρες και σκάλες θα πρέπει να τοποθετούνται κατά µήκος των τοίχων 
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προκειµένου να µην παρεµποδίζουν την διαχείριση του χώρου αποθήκευσης 

αγαθών. 

 Όλα τα ανοίγµατα στο πάτωµα θα πρέπει να είναι προσεκτικά ασφαλισµένα και µε 

την κατάλληλη προειδοποιητική σήµανση. 

 Όλα τα καλύµµατα ανοιγµάτων στο πάτωµα θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα ώστε 

να αντέχουν τα µέγιστα φορτία οχηµάτων και εµπορευµάτων. Σε καµιά περίπτωση 

δεν επιτρέπεται η κάλυψη ανοιγµάτων µε λαµαρίνες. 

 Οι πόρτες σε χώρους µε ελεγχόµενες συνθήκες περιβάλλοντος (ψυγεία κλπ) θα 

πρέπει να ανοίγουν εύκολα από µέσα. Επίσης σε τέτοιους χώρους θα πρέπει να 

υπάρχει κουδούνι κινδύνου. 

 Χειρολαβές θα πρέπει να υπάρχουν και στις δύο πλευρές των καλυµµάτων των 

ανοιγµάτων σε πατώµατα, τοίχους και οροφές. 

 Σε αποθήκες όπου διαχειρίζονται προϊόντα  ευπαθή που δεν επιτρέπεται να 

µεταβληθεί η θερµοκρασία τους θα πρέπει να προβλέπονται προθάλαµοι εντός των 

οποίων θα γίνεται η φορτοεκφόρτωση. 

Προδιαγραφές για την κίνηση οχηµάτων και πεζών 
 

 Οι προσβάσεις για τα οχήµατα θα πρέπει να είναι σχεδιασµένες για όλους τους 

πιθανούς τύπους οχηµάτων που θα εισέρχονται στους αποθηκευτικούς χώρους. 

 Πρέπει να υπάρχει ειδική διαγράµµιση µε την οποία θα καθορίζονται οι περιοχές 

κίνησης οχηµάτων. 

 Όπου είναι δυνατόν θα πρέπει οι περιοχές κίνησης οχηµάτων να είναι µονής 

κατεύθυνσης. 

 Οι διάδροµοι κυκλοφορίας οχηµάτων θα πρέπει να έχουν ικανό πλάτος ώστε 

ακόµα και κατά την µεταφορά ογκωδών αγαθών, να υπάρχουν ικανά περιθώρια 

ελιγµών. 

 



                                                                                                                            

 51 

 

4.6). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

3.1.5.2 Αποθήκευση εµπορευµάτων -  Χειρωνακτική αποθήκευση 
εµπορευµάτων 

 

   Χειρονακτική διακίνηση φορτίων από/προς  τα αµπάρια των πλοίων (γενικές 

οδηγίες) 

 
 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φώτα του λιµανιού στην προβλήτα πρόσδεσης είναι 

αναµµένα – εάν όχι, ενηµερώστε τον αρµόδιο εκπρόσωπο της Αρχής Λιµένων 

Κύπρου. 

 Ελέγξτε την ασφαλή πρόσβαση στο πλοίο από σταθερή σκάλα, ορθά 

τοποθετηµένη και ασφαλισµένη. 

 Ελέγξτε την ασφαλή πρόσβαση στο αµπάρι από σταθερή και ασφαλή σκάλα του 

πλοίου. 

 Ελέγξτε το σύστηµα πυρόσβεσης του πλοίου και τα σχέδια εκκένωσης. 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασφαλής έξοδος από το πλοίο και γνωρίζετε που 

βρίσκεται. 

 Βεβαιωθείτε ότι φωτίζεται επαρκώς ο χώρος εργασίας. Αν όχι, ο υπεύθυνος 

Οµοχειρίας πρέπει να εξασφαλίσει πρόσθετο φωτισµό, ο οποίος δεν πρέπει να 

δηµιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους.  

 Φοράτε πάντοτε κράνος, γάντια, υποδήµατα ασφαλείας και ανακλαστικό γιλέκο, 

αλλά και ότι άλλο µέσο ατοµικής προστασίας είναι απαραίτητο για χειρισµό 

συγκεκριµένων φορτίων.    

 Βεβαιωθείτε ότι τα φορτία είναι ασφαλή από πτώση λόγω απότοµων κινήσεων 

(έντονοι κυµατισµοί), ή λόγω µερικής εκφόρτωσης. 

 Κινηθείτε αργά και προσεκτικά σε ιδιαίτερα στενούς και δύσκολους χώρους. 

 Αποφύγετε τα προεξέχοντα σηµεία της κατασκευής του πλοίου και τα αιχµηρά 

άκρα εµπορευµάτων.  

 Προσέχετε τα µικροανοίγµατα στο δάπεδο (οπές πρόσδεσης ιµάντων) και τις 

ανισόπεδες επιφάνειες. 

 Προσέχετε τα ολισθηρά δάπεδα (λόγω αλµύρας ή λαδιών στα δάπεδα). 

 Προσέχετε την επαφή σας µε τρωκτικά και έντοµα. 

 Προσέχετε την ατοµική σας υγιεινή όταν έρχεστε σε επαφή µε πληρώµατα ή 
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όταν χρησιµοποιείτε τις εγκαταστάσεις υγιεινής των πλοίων. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή εργασία. Αν όχι, ο 

Λιµενάρχης πρέπει να δώσει οδηγίες για παύση εργασιών, µέχρι νεοτέρας 

ειδοποίησης. 

 Εναλλάσσετε τις θέσεις εργασίας µε συναδέλφους σας σε περίπτωση πολύ 

υψηλών ή πολύ χαµηλών θερµοκρασιών. 

 Σε πλοία –ψυγεία φροντίστε να είστε κατάλληλα ντυµένοι και να εναλλάσσετε 

την εργασία σε τακτά χρονικά διαστήµατα (κάθε 2 – 3 ώρες). 

 Συντηρείτε µε προσοχή τον εξοπλισµό µεταφοράς εφοδίων (κυλιόµενοι ιµάντες 

κλπ.). 

 Προσέχετε τα σηµεία σύνθλιψης µεταξύ εξοπλισµού και πλοίου.  

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων  
 

 Προσπαθήστε να χρησιµοποιείτε βοηθητικά µηχανικά µέσα (χειράµαξες, 

καροτσάκια κλπ.). 

 Φροντίστε ώστε τα µεταφερόµενα φορτία να έχουν κατάλληλες χειρολαβές. 

 Φροντίστε όταν υπάρχουν µεγάλα ή βαριά φορτία να µεταφέρονται από δύο ή 

και περισσότερα άτοµα.  

 Φροντίστε να εναλλάσσετε βαριά µε ελαφριά εργασία. 

 Κάντε πιο πολλά µικρά διαλείµµατα παρά λιγότερα και µεγαλύτερα. 

 Προσπαθήστε να σπρώχνετε ή να τραβάτε τα φορτία, παρά να τα σηκώνετε. 

 

 
 

 Προσπαθήστε τα φορτία να 

µην ανυψώνονται από το 

δάπεδο αλλά από 

υψηλότερα σηµεία (στο 

ύψος της µέσης) 
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 Στις περιπτώσεις που σηκώνετε φορτία 

από το δάπεδο µε τα χέρια να έχετε 

πάντοτε την σωστή θέση µε λυγισµένα 

τα πόδια και όσο το δυνατόν πιο όρθια 

µέση. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Στοίβαξη φορτίων χύµα σε παλέτα στα αµπάρια των πλοίων  

 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής από πτώση υλικών, ολισθηρά 

υγρά ή υπολείµµατα ή επικίνδυνα υλικά και εµπορεύµατα. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο αφαιρετός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί (σχοινιά, 

σαµπάνια, συρµατόσχοινα, αλυσίδες κλπ.) είναι σε καλή κατάσταση χωρίς 

φθορές και ελαττώµατα.  

 Βεβαιωθείτε ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί, είτε ανήκει 

στο πλοίο είτε όχι, είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο αφαιρετός και ο µηχανολογικός εξοπλισµός που θ 

χρησιµοποιηθεί είναι σε θέση να αντέξει το βάρος του φορτίου.  

 Ξεφορτώνετε τα εµπορεύµατα µε σωστό τρόπο, ώστε να αποφεύγετε τους 

κινδύνους πτώσης φορτίων λόγω απότοµων κινήσεων (έντονοι κυµατισµοί), ή 

λόγω µερικής εκφόρτωσης.  

 Βεβαιωθείτε ότι στοιβάζετε τα φορτία µε τον σωστό τρόπο (Οβρέϊκο για κιβώτια 

και σάκους, Σακκιαστό για σάκους, Τσάντα για δεσµίδες, σίδερο, σωλήνες, 

στύλους κλπ.). 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει τα φορτία στους γάντζους και στις ειδικές υποδοχές 

του πλοίου.  

 

 

Προετοιµασία φορτίων για µεταφορά από ανυψωτικά µέσα  

 

 Προσέχετε το χέρι σας όταν δένετε το φορτίο στον γάντζο του ανυψωτικού 
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µέσου. 

 ∆ένετε συµµετρικά τα φορτία από τα δύο άκρα. 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο κατάλληλος κουµανταδόρος ο οποίος έχει οπτική 

επαφή µε το φορτίο και τον χειριστή του ανυψωτικού µέσου για να τον 

καθοδηγεί. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει σωστά το φορτίο µε το να σηκωθεί αρχικά σε µικρό 

ύψος. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποµακρυνθεί όλοι από τον χώρο κάτω από το φορτίο και 

κάτω από την διαδροµή που θα ακολουθήσει.    

Προετοιµασία φορτίων για µεταφορά από περονοφόρα 
 

 Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι δεµένο σταθερά και στο σηµείο του κέντρου 

βάρους του. 

 Αποµακρυνθείτε από το περονοφόρο µόλις δέσετε το φορτίο.  

 Προσέχετε ιδιαίτερα τα σκουριασµένα υλικά και τα εµπορεύµατα µε αιχµηρές 

άκρες. 

 Προσέχετε την στοιβασία των παλετών. Τοποθετείστε τάκους όπου είναι 

απαραίτητο. 

 Προσέχετε ιδιαίτερα την υποβοήθηση του περονοφόρου την τοποθέτηση του 

φορτίου, γιατί υπάρχει κίνδυνος χτυπήµατος από τις περόνες ή από φορτίο που 

πέφτει. Αποµακρυνθείτε από το σηµείο, αν δεν είναι απαραίτητη η παρουσία 

σας.   

 Φοράτε πάντοτε κράνος, γάντια, υποδήµατα ασφαλείας και ανακλαστικό γιλέκο. 
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Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων σε ύψη 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος πρόσβασης στα σηµεία εργασίας είναι καθαρός, χωρίς 

διάφορα εµπόδια, στεγνός και ασφαλής. 

 Βεβαιωθείτε ότι τις εργασίες σε ύψος τις αναλαµβάνουν εργαζόµενοι φυσικά και 

ψυχολογικά υγιείς, µε γνώση και εµπειρία.  

 Φοράτε πάντοτε κράνος, γάντια, υποδήµατα ασφαλείας, ζώνη ασφαλείας πέντε 

σηµείων και ανακλαστικό γιλέκο. 

 Προσέχετε τους χειρισµούς των διαφόρων µηχανηµάτων που µπορεί να σας 

κάνουν να χάσετε την ισορροπία σας. 

 Προσέχετε τους συναδέλφους σας που µπορεί να κινδυνεύουν από δικούς σας 

χειρισµούς. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τέτοιου είδους εργασίες. 

 Αποφύγετε εργασίες σε περίπτωση δυνατών ανέµων, παγωνιάς, οµίχλης και 

καταιγίδας. 

 Προτιµάτε πρωινές ώρες για τις εργασίες σε ύψη λόγω φωτισµού και φυσικής 

και πνευµατικής διαύγειας του προσωπικού.    

 Εάν χρειάζεται οι εργασίες να γίνουν βραδινές ώρες, βεβαιωθείτε ότι όλα τα 

φώτα του λιµανιού στην προβλήτα πρόσδεσης είναι αναµµένα, όπως και στο 

εσωτερικό των αµπαριών. Αν απαιτείται, ζητήστε πρόσθετο φωτισµό. 

 Εργάζεστε πάντοτε σύµφωνα µε τις εντολές των προϊσταµένων σας.  

 Μην εργάζεστε µόνοι και σε αποµονωµένους χώρους. 
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Χειρονακτική διακίνηση χύδην φορτίων 
 

 Βεβαιωθείτε ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν ζητήσει τα σχετικά πιστοποιητικά από 

την χώρα προέλευσης, καθόσον τα χύδην φορτία είναι επιρρεπή σε τρωκτικά, 

έντοµα και διάφορες µολυσµατικές ασθένειες. 

 Εάν το θεωρήσετε απαραίτητο, ζητήστε επί τόπου επιθεώρηση πριν από την 

αποδέσµευση των προϊόντων. 

 Εάν απαιτείται η στρώση του φορτίου στο αµπάρι να γίνει χειρονακτικά µε 

φτυάρια, βεβαιωθείτε ότι το φορτίο σηκώνει το βάρος σας και δεν θα 

συµπεριφερθεί ως «κινούµενη άµµος». 

 Αποµακρυνθείτε από το αµπάρι όταν αδειάζει ο κάδος (η χούφτα) του γερανού. 

 Προσέχετε όταν αλλάζετε την θέση του ιµάντα µεταφοράς του χύδην φορτίου 

µην πιαστεί τµήµα του ρουχισµού σας και σας παρασύρει. 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο κατάλληλος κουµανταδόρος για να κατευθύνει τον 

χειριστή του γερανού. 

 Όταν πρέπει να καθαρίσετε το αµπάρι µε σκούπες και φτυάρια µετά το τέλος της 

εκφόρτωσης, προσέχετε µην υπάρχουν τοξικά ή µολυσµατικά υπολείµµατα 

(όπως σάπια σιτηρά κλπ.).  

 Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόµενοι σε αµπάρια µε χύδην φορτία δεν υποφέρουν 

από αλλεργίες, άσθµα ή άλλα αναπνευστικά προβλήµατα. 

Χειρωνακτική διακίνηση επικίνδυνων ή προβληµατικών φορτίων 

 

 Βεβαιωθείτε ότι τα αµπάρια έχουν ανοιχθεί ικανό χρονικό διάστηµα ή έχουν 

εξαεριστεί επαρκώς πριν εισέλθετε για εργασίες. 

 Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόµενοι σε αµπάρια µε επικίνδυνα ή προβληµατικά 

φορτία φέρουν τον κατάλληλο κατά περίπτωση ατοµικό προστατευτικό 

εξοπλισµό (µάσκες σκόνης, µάσκες για χηµικά, γυαλιά προστασίας κλπ.). 

 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή λιποθυµίας, καλέστε τις πρώτες βοήθειες και τον 

Συντονιστή του Λιµανιού. 

 Μην µετακινείτε και µην προσπαθείτε να ανυψώσετε τραυµατία ή εγκλωβισµένο 

άτοµο µε παλέτα ή άλλα πρόχειρα µέσα.  
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Πρόληψη πυρκαγιάς 

 Αποφεύγετε το κάπνισµα στους διάφορους χώρους των πλοίων. 

 Μην ρίχνετε ποτέ αποτσίγαρα σε καλάθια ή σακούλες σκουπιδιών. 

 Μεριµνάτε για την άµεση αποµάκρυνση των σκουπιδιών. 

 

Αντιµετώπιση πυρκαγιάς 

 

 Βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίζουν την χρήση των πυροσβεστήρων. 

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σηµάνατε αµέσως συναγερµό και ειδοποιείστε την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Προσπαθήστε να σβήσετε την φωτιά µε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες. 

 Μην ρίχνετε νερό σε ηλεκτρικές συσκευές, χρησιµοποιείστε µόνο 

πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακος ή ξηράς κόνεως. 

 Επιβεβαιώστε ότι όλοι οι εργαζόµενοι και οι τυχόν επισκέπτες έχουν βγει από το 

πλοίο και έχουν συγκεντρωθεί στο προεπιλεγµένο σηµείο συνάντησης.     
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4.7). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

3.1.5 Αποθήκευση εµπορευµάτων - Ανυψωτικά µηχανήµατα 
(περονοφόρα, fork lift trucks) 

 

   Ασφάλιση φορτίου στο περονοφόρο  

 

 Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι καλά δεµένο στην παλέτα και στο σηµείο του 

κέντρου βάρους του. 

 Αποµακρυνθείτε πριν αρχίσει η ανύψωση του φορτίου και η κίνηση του 

περονοφόρου. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει και ασφαλίσει σωστά το φορτίο µε το να σηκωθεί 

αρχικά σε µικρό ύψος. 

 Φοράτε πάντοτε κράνος, γάντια, υποδήµατα ασφαλείας και ανακλαστικό γιλέκο. 

 Προσέχετε ιδιαίτερα τα σκουριασµένα υλικά και τα εµπορεύµατα µε αιχµηρές 

άκρες. 

 Προσέχετε την στοίβαξη των παλετών. Τοποθετείστε τάκους όπου είναι 

απαραίτητο. 

 Προσέχετε ιδιαίτερα την υποβοήθηση του περονοφόρου για την τοποθέτηση του 

φορτίου, γιατί υπάρχει κίνδυνος χτυπήµατος από τις περόνες ή από φορτίο που 

πέφτει. Αποµακρυνθείτε από το σηµείο, αν δεν είναι απαραίτητη η παρουσία σας.   

Χειρισµός και κίνηση περονοφόρων  
 

 Βεβαιωθείτε ότι το περονοφόρο βρίσκεται σε άριστη 

κατάσταση και ότι όλα τα συστήµατα λειτουργούν. 

 Φορτώνετε τις παλέτες µε προσοχή, ώστε το φορτίο 

να είναι σωστά κατανεµηµένο. 

 Μην κάνετε όπισθεν µε ανυψωµένο φορτίο.  

 Προσέχετε τις κινήσεις του µηχανήµατος, ώστε να 

είναι σαφείς και διαδοχικές. Μην δοκιµάζετε 

ταυτόχρονες κινήσεις.  

 Μην κινήστε µε ανυψωµένο φορτίο. Τα πιρούνια κατά την κίνηση πρέπει να 

απέχουν περίπου 20 εκατοστά από το έδαφος. 

 Μην παίρνετε στροφές µε µεγάλη ταχύτητα. Η ανατροπή του περονοφόρου είναι 
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πολύ εύκολη. 

 Προσέχετε την κίνηση του µηχανήµατος σε σηµεία κίνησης οχηµάτων. Τηρείτε τις 

προτεραιότητες και τα σήµατα. 

 Μην µεταφέρετε για κανένα λόγο προσωπικό µε το περονοφόρο όχηµα. 

 Μην ανυψώνετε άτοµα µε τα πιρούνια. 

 Κινήστε αργά και µε προσοχή για να µην προκαλέσετε ατυχήµατα και/ή ζηµιές 

στα µεταφερόµενα εµπορεύµατα. 

 Μην βγάζετε χέρια ή πόδια έξω από την καµπίνα, ιδίως σε σηµεία που υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης υλικών. 

 Μην βάζετε τα χέρια σας στα σηµεία σύνθλιψης του µηχανήµατος. 

 Φοράτε πάντοτε υποδήµατα ασφαλείας και ανακλαστικό γιλέκο. 

 Προσέχετε την στοίβαξη των παλετών. Ζητήστε από το βοηθητικό προσωπικό να 

τοποθετήσει τάκους όπου είναι απαραίτητο. 

 Προσέχετε ιδιαίτερα στην υποβοήθηση του περονοφόρου για την τοποθέτηση 

του φορτίου, γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των εµπορευµάτων από τις 

περόνες ή από φορτίο που πέφτει. Ζητήστε από το βοηθητικό προσωπικό να 

αποµακρυνθεί από το σηµείο, αν δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του.   

 Χρησιµοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας των περονοφόρων. 

Είσοδος περονοφόρων στα αµπάρια των πλοίων  

 

 Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας στα αµπάρια είναι ασφαλής από πτώση 

υλικών, ολισθηρά υγρά, χυµένα λάδια, υπολείµµατα φορτίου ή επικίνδυνα υλικά 

και εµπορεύµατα. 

 Ξεφορτώνετε τις παλέτες µε τα εµπορεύµατα µε σωστό τρόπο, ώστε να 

αποφεύγετε τους κινδύνους πτώσης φορτίων λόγω απότοµων κινήσεων (έντονοι 

κυµατισµοί), ή λόγω µερικής εκφόρτωσης.  

 Προσέχετε την κίνηση του περονοφόρου στις προβλήτες και στην είσοδο / έξοδο 

από τις ράµπες των πλοίων. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης στην θάλασσα. 

Περονοφόρα και µεταφορά επικίνδυνων ή προβληµατικών φορτίων  

 

 Βεβαιωθείτε ότι τα αµπάρια έχουν  εξαεριστεί επαρκώς πριν εισέλθετε για 

εργασίες. 

 Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εργαζόµενοι σε αµπάρια µε επικίνδυνα ή προβληµατικά 
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φορτία φέρουν τον κατάλληλο κατά περίπτωση ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό 

(µάσκες σκόνης, µάσκες για χηµικά, γυαλιά προστασίας κλπ.). 

 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή λιποθυµίας, καλέστε τις πρώτες βοήθειες και τον 

Συντονιστή του Λιµανιού. 

 Μην µετακινείτε και µην προσπαθείτε να ανυψώσετε τραυµατία ή εγκλωβισµένο 

άτοµο µε παλέτα ή άλλα πρόχειρα µέσα.  
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4.8). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

3.1.6 Αποθήκευση εµπορευµατοκιβωτίων -   Άνοιγµα 
εµπορευµατοκιβωτίων (containers) 

 

   Άνοιγµα εµπορευµατοκιβωτίου – Γενικές οδηγίες 

 

 Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ακριβώς το περιεχόµενο του εµπορευµατοκιβωτίου. 

 Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις σηµάνσεις των επικίνδυνων εµπορευµάτων. 

 Αν υπάρχει αµφιβολία για το περιεχόµενο ή για την σήµανση του 

εµπορευµατοκιβωτίου, ζητήστε επιβεβαίωση από τους αρµόδιους. 

 Σε περιπτώσεις επικίνδυνων φορτίων, εφοδιαστείτε µε τα κατά περίπτωση 

κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας. 

 Ανοίγετε προσεχτικά τις πόρτες του εµπορευµατοκιβωτίου του 

εµπορευµατοκιβωτίου γιατί το περιεχόµενο µπορεί να έχει µετακινηθεί.  

 Εισέρχεστε προσεχτικά εντός του εµπορευµατοκιβωτίου. Υπάρχει κίνδυνος 

πτώσης εµπορευµάτων ή χτυπήµατος σε αιχµηρές άκρες και αντικείµενα. 
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4.9). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

3.1.7.2 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων – 
Φορτοεκφόρτωση χύδην εµπορευµάτων - Προστασία από τη σκόνη 

 

Φορτοεκφόρτωση µε αγωγούς µεταφοράς 

 

 Αποµάκρυνση των εργαζοµένων που δεν εµπλέκονται στη συγκεκριµένη εργασία 

από το σηµείο φόρτωσης. 

 Να χρησιµοποιούνται κλειστά συστήµατα συγκράτησης της σκόνης. Αυτά 

αποτελούν την καλύτερη µέθοδο ελέγχου και θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 

όπου είναι πρακτικά δυνατό.  

 Τα σηµεία ένωσης µεταξύ των συστηµάτων µεταφοράς (π.χ. µεταφορικές 

ταινίες) θα πρέπει να κλείνονται ερµητικά. 

 Κατά την φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 

κλειστά κανάλια και κλειστοί αγωγοί µεταφοράς µε προσαρµοσµένα στόµια. 

 Να γίνεται χρήση κεκλιµένων καναλιών, κατάλληλα προσαρµοσµένων. Η 

πρακτική αυτή µειώνει πολύ τα επίπεδα σκόνης που οφείλονται στα µεγάλα 

φορτία και το ύψος της ελεύθερης πτώσης του κάθε φορτίου. 

 Οι χοάνες των µεταφορικών ταινιών θα πρέπει να καλύπτονται και η εκφόρτωση 

να γίνεται µέσω στοµίων εφοδιασµένων µε κατάλληλες προστατευτικές ποδιές. 

 Ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να συµπιέζεται η σκόνη µε ψεκασµό µε νερό, 

ορυκτό λάδι ή άλλα µέσα. 

 Να αποφεύγεται η απ΄ ευθείας ρίψη του χύδην υλικού στα αµπάρια, διότι 

δηµιουργούνται µεγάλες ποσότητες σκόνης. Είναι προτιµότερο να αδειάζουν το 

φορτίο τα φορτηγά πρώτα σε κλειστές µεταφορικές ταινίες, οι οποίες µε τη σειρά 

τους θα το αδειάζουν στα αµπάρια. 
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Φορτοεκφόρτωση µε αρπάγη 

 

 Να αποφεύγεται η χρήση αρπάγης κατά την εκφόρτωση, γιατί παράγονται 

µεγάλες ποσότητες σκόνης.  

 Σε περίπτωση εργασιών φορτοεκφόρτωσης µε αρπάγη, θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται κλειστές αρπάγες ώστε να µην υπάρχει υπερχείλιση του 

υλικού και να καθαρίζονται και ξεπλένονται τα αµπάρια ώστε να µην σηκώνεται 

µε τον άνεµο η σκόνη  

 Να υπάρχει µηχανισµός συγκράτησης των σιαγόνων στις αρπάγες για να 

αποφεύγονται διαρροές υλικού  

 Να χρησιµοποιούνται κλειστές χοάνες µέσα στις οποίες να εκφορτώνει η αρπάγη 

µεταφοράς υλικού ώστε αυτό να φορτωθεί µετά απευθείας σε φορτηγό ή σε 

µεταφορικές ταινίες.  

 Να µειωθεί το ύψος εκφόρτωσης ανοίγοντας την αρπάγη στο εσωτερικό της 

χοάνης 

 Να µειωθεί στο ελάχιστο το ύψος από το οποίο πέφτει το φορτίο από τη χοάνη 

στο φορτηγό και να κλειστούν τα σηµεία φόρτωσης στο βαθµό που αυτό είναι 

πρακτικά δυνατό 

 Να προσαρµόζονται οι χοάνες σε σύστηµα συγκράτησης σκόνης 

 

 

 

 

 



 

 64 

Καθαρισµός αµπαριών 

 

 Να οργανωθεί η εργασία µε τρόπο ώστε να εξαλειφθεί ή να µειωθεί η ανάγκη για 

το ξύσιµο υλικού στα αµπάρια και να αποφεύγεται η δηµιουργία κλίσης του 

υλικού, µε κίνδυνο αυτό να καταρρεύσει και να δηµιουργήσει περισσότερη 

σκόνη. 

 Αν ωστόσο το ξύσιµο υλικού είναι απαραίτητο πρέπει να χρησιµοποιείται ένα 

όχηµα (π.χ. περονοφόρο) του οποίου η καµπίνα πρέπει να διαθέτει φίλτρο 

σκόνης. Προσαρµοσµένα συστήµατα φίλτρων σκόνης πρέπει να τοποθετηθούν 

επίσης σε όλα τα καινούρια µηχανήµατα που εργάζονται µε φορτία που έχουν 

σκόνη. 

 Πρέπει να χρησιµοποιείς κατάλληλα ΜΑΠ, ανάλογα µε την εργασία που έχεις, αν 

δεν υπάρχει δυνατότητα να µειωθεί η έκθεση στη σκόνη µε άλλους τρόπους. Τα 

ΜΑΠ διατίθενται δωρεάν από τους εργοδότες.  

 Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι µία απλή µάσκα σκόνης ηµίσεως προσώπου µειώνει 

την έκθεση σε σκόνη λιγότερο από µία αναπνευστική συσκευή µε θετική πίεση!  

 Σε περίπτωση διαρροής χηµικών ουσιών µε µορφή σκόνης κατά τη µεταφορά 

τους, αποµακρύνσου από το χώρο! Στη συνέχεια συνεννοήσου µε τον Λειτουργό 

Ασφάλειας για το πώς θα γίνει η αποκοµιδή τους. Μπορεί να χρειάζεται να 

κληθούν διαπιστευµένες εταιρείες για την εργασία αυτή.  

 Σε περιπτώσεις φορτοεκφόρτωσης σιτηρών (γενικά δηµητριακών) θα πρέπει στο 

σηµείο να υπάρχει µόνιµο σύστηµα ελέγχου της συγκέντρωσης φωσφίνης που 

είναι ένα επικίνδυνο τοξικό αέριο το οποίο χρησιµοποιείται για λόγους 

απoλύµανσης.   
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4.10). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

3.1.7.10 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων µε ανυψωτικά µέσα -  
Εργασίες µε γερανογέφυρες 

 

Γενικές οδηγίες 

 

 Ο χειριστής της γερανογέφυρας θα πρέπει να είναι άτοµο άνω των 18 ετών, 

άριστα εκπαιδευµένος και σε πολύ καλή φυσική και πνευµατική κατάσταση. 

  Οι γερανογέφυρες πρέπει να εκπέµπουν ηχητικό και φωτεινό σήµα όταν 

κινούνται. 

 Οι εµπλεκόµενοι στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης θα πρέπει να φορούν πάντα 

ανακλαστικό γιλέκο, κράνος και παπούτσια ασφαλείας. 

 Θα πρέπει να υπάρχει και να ακολουθείται πάντα ειδικό σχέδιο φόρτωσης. 

 Οι τροχοί της γερανογέφυρας θα πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε κατάλληλους 

προφυλακτήρες ώστε να αποφευχθούν τυχόν τραυµατισµοί στα πόδια 

διερχοµένων.  

 

 

 

 

 

 

 Θα πρέπει να γίνεται προληπτική συντήρηση των γερανογεφυρών σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, παρότι µπορεί 

να υπάρχει πίεση να µη διακοπεί η λειτουργία µιας γερανογέφυρας αν δεν έχει 

τεχνικό πρόβληµα. Η συντήρηση πραγµατοποιείται κατόπιν ειδικής άδειας.  

 Σε περιπτώσεις που πνέουν ισχυροί άνεµοι ή επικρατούν άσχηµες καιρικές 

συνθήκες και ιδιαίτερα καταιγίδες µε κεραυνούς, θα πρέπει να διακόπτονται άµεσα 

οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης. 

 Οι γερανοί και οι γερανογέφυρες πρέπει να διαθέτουν ισχύοντα πιστοποιητικά 

επιθεώρησης. 
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Εργασίες φορτοεκφόρτωσης 

 

  Οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης πρέπει να ελέγχονται από ένα εξειδικευµένο 

άτοµο (κουµανταδόρο) το οποίο θα βρίσκεται σε επαφή µέσω φορητού 

ποµποδέκτη µε το χειριστή της γέφυρας.  

 Ο επικεφαλής κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης, θα πρέπει να 

ενηµερώνεται για κάθε σηµαντικό πρόβληµα που θα υπάρξει σε 

εµπορευµατοκιβώτιο ή σε εξάρτηµα ασφάλισής του. 

 Σε περίπτωση ύπαρξης κάποιου προβλήµατος, θα  πρέπει αµέσως να 

ενηµερωθεί ο χειριστής της γέφυρας (συνήθως µέσω ποµποδέκτη) και ο 

υπεύθυνος του πλοίου. Ο χειριστής θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έλαβε το 

µήνυµα.  

 Αν κάποιο spreader παραµένει κλειδωµένο σε εµπορευµατοκιβώτιο, πρέπει να 

δοθούν οδηγίες στο χειριστή του γερανού να αφήσει το εµπορευµατοκιβώτιο στο 

έδαφος και να χαλαρώσει το σύστηµα ανύψωσης. Μετά µπορεί να ξεκλειδώσει το 

spreader από το  εµπορευµατοκιβώτιο.  

 Κάθε λιµενεργάτης σε πλοίο µε  προβληµατικό εµπορευµατοκιβώτιο θα πρέπει 

να παραµένει σε απόσταση ασφαλείας και σε θέση που να µην µπορεί να 

χτυπηθεί από τις κινήσεις του π.χ. αν ελευθερωθεί απότοµα ή αιωρηθεί µετά την 

απελευθέρωση.  

 Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόµενα κλειδιά δεν έχουν τοποθετηθεί µε λάθος 

τρόπο, δηλαδή ανάποδα ή µπρος – πίσω. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόµενα κλειδιά δεν είναι ελαττωµατικά ή χαλασµένα  

 Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην περίπτωση κλειδώµατος σε λιγότερα 

από 4 ηµιαυτόµατα περιστρεφόµενα κλειδιά, γεγονός που µπορεί να οφείλεται 

στην έλλειψη ευθυγράµµισης µε την προβλήτα ή την παραµόρφωση ενός 

εµπορευµατοκιβωτίου. 

 Ελέγξτε την πιθανότητα απασφάλισης των ηµιαυτόµατων περιστρεφόµενων 

κλειδιών εξαιτίας των δονήσεων της γέφυρας.  

 Οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης πρέπει να γίνουν µε ασφαλή τρόπο και 

οποιοσδήποτε δεν έχει εργασία θα πρέπει να αποµακρυνθεί από την περιοχή. Η 

ανάγκη για ασφαλή εργασία είναι µεγαλύτερη, όταν προβληµατικά κοντέινερ είναι 

τοποθετηµένα σε σειρά µε άλλα ή αν είναι τοποθετηµένα πάνω από την πρώτη 
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σειρά, ιδιαίτερα αν οι σειρές είναι µονές. 

 Αν αποφασιστεί ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν εργαλεία ή συσκευές για την 

απελευθέρωση κάποιου εµπορευµατοκιβωτίου, πρώτα πρέπει να αποσπαστεί µε 

ασφάλεια από αυτό το spreader. Ο χειριστής της γέφυρας πρέπει να εξασφαλίσει 

ότι αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια, εκτός αν το spreader χρησιµοποιηθεί ως 

µέσο βοήθειας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να χρησιµοποιηθούν άλλα µέσα 

πρόσβασης στην προβλήτα. Κατά την απελευθέρωσή το εµπορευµατοκιβώτιο 

δεν πρέπει να µετακινηθεί όσο υπάρχουν εργαλεία ή συσκευές κοντά του. Αν 

κριθεί απαραίτητο µπορούν να χρησιµοποιηθούν πρόσθετα µέσα συγκράτησής 

του.  

 Ποτέ µην επιχειρήσετε να απελευθερώσετε τα περιστρεφόµενα κλειδιά ενός 

εµπορευµατοκιβωτίου µε εργαλεία, όταν αυτό κρέµεται από γέφυρα.  



 

 68 

 

4.11). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

3.1.7.10 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων µε 
ανυψωτικά µέσα-  Εργασίες µε γερανούς 

 

Γενικές οδηγίες 

 

 Ο χειριστής του γερανού θα πρέπει να είναι άτοµο άνω των 18 ετών, άριστα 

εκπαιδευµένος και σε πολύ καλή φυσική και πνευµατική κατάσταση. 

 Οι εµπλεκόµενοι στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης θα πρέπει να φορούν πάντα 

ανακλαστικό γιλέκο, κράνος και παπούτσια ασφαλείας. 

 Ποτέ µην παραµένετε κάτω από τη διαδροµή ενός αιωρούµενου φορτίου. 

 Ποτέ δεν θα πρέπει να στέκεστε ανάµεσα στο αιωρούµενο φορτίο και κάποια 

σταθερή κατασκευή (τοίχο, µηχάνηµα κλπ) διότι υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης. 

 Ποτέ µην µεταφέρετε ή ανυψώνετε άτοµα µαζί µε το φορτίο ή µε το µηχανισµό 

ανύψωσης. 

 Οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης πρέπει να καθοδηγούνται από ένα εξειδικευµένο 

άτοµο (κουµανταδόρο) το οποίο θα βρίσκεται σε επαφή µέσω φορητού 

ποµποδέκτη µε το χειριστή του γερανού. Εναλλακτικά µπορούν να 

συνεννοηθούν µεταξύ τους µε χειρονοµίες εφόσον υπάρχει οπτική επαφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όταν η ταχύτητα του ανέµου υπερβαίνει τα 10m/sec πρέπει να σταµατούν οι 

ανυψώσεις φορτίων. Σε κάθε γερανό πρέπει να υπάρχει ένδειξη της ταχύτητας 

του ανέµου. 

 

Κουµανταδόρος 
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 Όταν η ατµόσφαιρα είναι ηλεκτρισµένη και αρχίζουν να πέφτουν κεραυνοί, να 

σταµατάει αµέσως η λειτουργία του γερανού και να αποµακρύνονται όλοι από 

αυτόν. Μην ξεχνάτε ότι η µεταλλική κατασκευή (σασί) του γερανού είναι καλός 

αγωγός του ηλεκτρισµού. 

 Μη µεταφέρετε τίποτα στα χέρια όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε τη σκαλίτσα του 

γερανού. Αν πρέπει να µεταφερθούν πάνω στο γερανό ή να κατεβούν από αυτόν 

αντικείµενα που δε χωράνε σε τσέπες ή στις ειδικές ζώνες, αυτό να γίνεται µε ένα 

σχοινί. 

 

Ενέργειες πριν την ανύψωση του φορτίου 

 

 Ελέγξτε τα συρµατόσχοινα σε 

καθηµερινή βάση πριν από την 

έναρξη των ανυψωτικών 

διαδικασιών για τυχόν φθορές και 

αν σας προβληµατίζει οτιδήποτε 

αναφέρετε το στον υπεύθυνο των 

εργασιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όταν ξετυλίγετε το συρµατόσχοινο από το φορείο του και το περνάτε στο 

τύµπανο, προσέχετε να µη δηµιουργούνται βρόγχοι και κόµποι. Μετά δεν 

ξετυλίγονται και φθείρουν το συρµατόσχοινο κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος 

Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιµοποιείτε προεντατήρες που να το κρατούν 

τεντωµένο ώστε να ευθυγραµµίζεται εύκολα στο τύµπανο.  

 Καθαρίστε καλά το συρµατόσχοινο µε κάποιο διαλύτη ή ατµοκαθαριστή και στη 

συνέχεια ελέγξτε οπτικά για εµφανείς φθορές που τυχόν έχει.  

 Αλλάξτε συρµατόσχοινο αν υπάρχουν ανοιγµένα σύρµατα σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 5% σε µήκος ελέγχου δεκαπλάσιο της διαµέτρου του. 

 Το συρµατόσχοινο θα πρέπει να λιπαίνεται καλά. Οι σκουριές και οι διάφορες 

βρωµιές που µπορεί να µαζεύονται το φθείρουν ανεπανόρθωτα. 

Κόµπος από συστροφή 

Κοµµένα συρµατίδια 

Κοµµένος κλώνος 

Εξάρθρωση κλώνου 

Βλάβη από σύνθλιψη 
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 Να ελέγχετε πάντα τα περιλάβια (σιαµπάνια) σας τόσο πριν από τη 

χρησιµοποίησή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της ανύψωσης αλλά και µετά το 

τέλος της. 

 Αν διαπιστώσετε φθορές στον πυρήνα του υλικού ή ασυνέχειες, µην τα 

χρησιµοποιήσετε. 

 Τα περιλάβια µπορεί να έχουν προσβληθεί από χηµικές ουσίες χωρίς να 

παρουσιάζουν εµφανή σηµεία φθοράς. Πρέπει να γνωρίζετε µε τι είδους χηµικά 

έρχονται σε επαφή τα περιλάβια και πώς αυτά επιδρούν στο υλικό µε το οποίο 

είναι φτιαγµένα.  

 Να χρησιµοποιείτε σε κάθε ανύψωση τα περιλάβια µε την ανάλογη ανυψωτική 

ικανότητα και τρόπο πρόσδεσης του φορτίου. 

 Κάθε γερανός πρέπει να έχει αναρτηµένο στην καµπίνα του το διάγραµµα 

φορτίου και ο κάθε επαγγελµατίας χειριστής οφείλει να ξέρει να το χρησιµοποιεί. 

 Μπορεί να κληθείτε να ανυψώσετε ένα φορτίο χωρίς να γνωρίζετε το ακριβές 

βάρος του. Είναι καλή ιδέα να εγκαταστήσετε στο γερανό µία συσκευή 

υπολογισµού του φορτίου αν δεν έχει ήδη. Στο ανυψούµενο φορτίο 

συνυπολογίζονται και τα βάρη των βοηθητικών στοιχείων της ανύψωσης 

(περιλάβια, ναυτικά κλειδιά, αλυσίδες κ.λπ.). 

 Για να µπορείτε να χρησιµοποιείτε σωστά τα διαγράµµατα φορτίου, πρέπει να 

έχετε στο γερανό και δείκτη της γωνίας της µπούµας. 

 Καλό είναι ο γερανός να µη λειτουργεί πάνω από το 75% της ονοµαστικής του 

ικανότητας ανύψωσης. Τοποθετήστε στο γερανό, αν δεν υπάρχει ήδη, 

προειδοποιητική ένδειξη σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου κατά την 

ανύψωση.  

 Σε κάθε περίπτωση ο γερανός πρέπει να έχει κόφτη λειτουργίας έτσι ώστε να 

διακόπτεται η λειτουργία του όταν το φορτίο ανύψωσης υπερβεί το επιτρεπόµενο 

όριο βάσει του διαγράµµατος φορτίου.  

 Βεβαιωθείτε ότι ο γερανός που χρησιµοποιείτε είναι σωστά συντηρηµένος και 

χωρίς µηχανικά προβλήµατα. Προσέξτε ιδιαίτερα τα φρένα και το συµπλέκτη. 

 Βεβαιωθείτε επίσης ότι λειτουργεί κανονικά το φρένο του γερανού κατά την 

κάθοδο του φορτίου. 

 Προσπαθήστε να αποφεύγετε τη χρησιµοποίηση αντίβαρου ή καλωδίων για να 

σταθεροποιήσετε το γερανό. Αν η εργασία διαρκέσει µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
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όλη η τάση µεταφέρεται στην µπούµα και υπάρχει κίνδυνος αστοχίας. 

 Να ελέγχετε τα ανυψωτικά σας εξαρτήµατα (ναυτικά κλειδιά, αλυσίδες κ.λπ.) σε 

καθηµερινή βάση. Όλα πρέπει να αναγράφουν την ανυψωτική τους ικανότητα και 

όλοι οι γάντζοι πρέπει να έχουν ασφάλειες. 

  

 Πριν σηκώσετε το φορτίο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν µείνει πάνω του ασταθή 

µέρη, υλικά, κοµµάτια από τη συσκευασία του κ.λπ. 

 Η πρόσδεση των περιλαβίων πάνω στο φορτίο θα πρέπει να µην είναι χαλαρή 

και το ανυψωτικό εξάρτηµα (περιλάβιο, αλυσίδα κ.λπ.) να έχει τοποθετηθεί 

σωστά στο γάντζο. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι κλαπάτσες του φορτίου που θα σηκώσετε είναι οι κατάλληλες 

και είναι σταθερά προσαρµοσµένες σ’ αυτό. 

 Κεντράρετε σωστά το φορτίο και µη σηκώνετε από το πλάι. Το φορτίο θα αρχίσει 

να αιωρείται. 

 Ποτέ µην ανυψώνετε το φορτίο 

υπό γωνία. Το φορτίο πρέπει να 

είναι κάθετο µε το γερανό. 
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 Σε κανονικές συνθήκες χρήσης η 

γωνία του εξαρτήµατος ανύψωσης 

(π.χ συρµατόσχοινο) µε την 

κατακόρυφο θα πρέπει να είναι > 

45ο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό η 

γωνία δεν θα πρέπει να ξεπερνά 

τις 60 µοίρες, γιατί σε αυτή τη 

γωνία η δύναµη που ασκείται σε 

κάθε ένα από τα δύο εξαρτήµατα 

ανύψωσης είναι ίση µε το βάρος 

που ανυψώνεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενέργειες κατά την ανύψωση του φορτίου 

 

 Πριν ξεκινήσετε την ανύψωση, ηχήστε τη σειρήνα ή όποιο άλλο προειδοποιητικό 

σήµα έχει ο γερανός και αφού πάρετε την έγκριση από τον κουµανταδόρο, 

ξεκινήστε αργά.  

 Μην επιτρέπετε σε κανένα να ανεβαίνει στο φορτίο ή τους γάντζους. 

 Να χρησιµοποιείτε τα χειριστήρια ήρεµα και να αποφεύγετε απότοµες και 

ανεξέλεγκτες µετατοπίσεις του φορτίου. 

 Μην ανυψώνετε την µπούµα περισσότερο από όσο χρειάζεται. 

 Προσέχετε να µην αιωρείται το φορτίο και κυρίως να µη χτυπήσει τη µπούµα. 

 Βεβαιωθείτε ότι η τροχιά του φορτίου στον αέρα είναι ελεύθερη από εµπόδια. 

 Αν δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα κατά τη διαδικασία αλλά δεν κινδυνεύετε 

άµεσα (π.χ. αν διαπιστώσετε ότι κάποιο χειριστήριο δε λειτουργεί σωστά), 

ειδοποιήστε αµέσως τον κουµανταδόρο σας και µείνετε µέσα στην καµπίνα µέχρι 

να σας δοθούν οδηγίες και βοήθεια από τον επιβλέποντα της ανύψωσης. 

 Αν χρειαστεί για κάποιο λόγο να διακοπεί προσωρινά µία ανύψωση, µην αφήσεις 

το φορτίο να αιωρείται χωρίς να το επιβλέπει κάποιος. 

 Κανονικά, η ανύψωση πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το ανυψούµενο βάρος 

 

Εξαρτήµατα 

ανύψωσης  

600

Μηχανισµός 

ανάρτησης 
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να µην περάσει πάνω από χώρο εργασίας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η δουλειά 

στο χώρο αυτό πρέπει να σταµατήσει προσωρινά και να εκκενωθεί η περιοχή 

ώσπου να τελειώσει η ανύψωση. 

 Ο χειριστής σε συνεργασία µε τον  υπεύθυνο της ανύψωσης να τοποθετούν - αν 

είναι εφικτό - το γερανό σε τέτοια θέση ώστε να µην υπάρχουν σηµεία 

εγκλωβισµού µεταξύ των αντίβαρων του γερανού και γειτονικών αντικειµένων και 

κατασκευών. Μόνο αν η ακτίνα περιστροφής του γερανού είναι καθαρή από 

εργαζόµενους και αντικείµενα να ξεκινά η ανύψωση. 

 Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε όλη η περιοχή της ακτίνας περιστροφής πρέπει να 

αποµονώνεται µε κιγκλιδώµατα ασφαλείας και να απαγορεύεται η πρόσβαση σε 

όλους τους εργαζοµένους. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιείται προειδοποιητική 

ταινία για να οριοθετείται η επικίνδυνη περιοχή. 
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4.12). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

3.1.7.11 Φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων - 
Εργασίες λιµενεργατών πάνω στο πλοίο - Κίνδυνος πτώσης από ύψος 

 

Εργασίες ασφάλισης και απασφάλισης εµπορευµατοκιβωτίων (containers) 

 

 Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να αποφεύγεται η εργασία στις οροφές των 

εµπορευµατοκιβωτίων.  

 Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η εργασία σε ύψος πρέπει να µειώνεται, για 

παράδειγµα µε τη χρήση ηµιαυτόµατων περιστρεφόµενων κλειδιών ή µε διπλής 

λειτουργίας περιστρεφόµενα κλειδιά ή µε πλοία που είναι εξοπλισµένα µε ειδικούς 

µεταλλικούς σκελετούς, που ονοµάζονται οδηγοί κελιών (cell guides), όπου 

τοποθετούνται τα εµπορευµατοκιβώτια.  

 Ένα ασφαλές µέσο για να ασφαλίζονται τα εµπορευµατοκιβώτια, είναι σταθερές ή 

φορητές πλατφόρµες εργασίας. 

   

 ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται φορητές σκάλες για την άνοδο στο ψηλότερο 

τµήµα των εµπορευµατοκιβωτίων εκτός αν δεν υπάρχει άλλο ασφαλέστερο µέσο 

πρόσβασης 

 Ένας ακόµη τρόπος ασφαλούς 

πρόσβασης  στην κορυφή των 

εµπορευµατοκιβωτίων είναι π.χ. µε 

κλωβό ασφαλείας εξαρτηµένο από 

το πλαίσιο του spreader 

(συνδυάζεται µε χρήση ζωνών 

ασφαλείας). 

 

 

 Αν δεν µπορείτε να προφυλαχτείτε από την πτώση πρέπει να µπορείτε να 
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συγκρατηθείτε σε περίπτωση πτώσης, π.χ. µε ολόσωµη ζώνης ασφαλείας και 

ανακόπτη πτώσης. 

 Οι εργασίες πάνω στο πλοίο πρέπει να διακόπτονται όταν οι καιρικές συνθήκες 

τις καθιστούν επικίνδυνες (π.χ. µεγάλος άνεµος, µειωµένη ορατότητα). 

 Πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισµός στο χώρο που εκτελούνται εργασίες 

φορτοεκφόρτωσης, κατά τις νυχτερινές ώρες.  

 

Εργασίες στα αµπάρια των πλοίων 

 

 ∆εν πρέπει ποτέ να κατεβαίνετε τις σκάλες των αµπαριών κρατώντας εργαλεία ή 

άλλα αντικείµενα στα χέρια αλλά να τα κατεβάζετε µε καλάθι ή σε σακίδιο στους 

ώµους σας. 

 Σε σκάλες ύψους  µεγαλύτερου των 6 µέτρων πρέπει να γίνεται χρήση ζώνης 

ασφαλείας. 

 Οι σκάλες πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρές από 

λάδια γράσα, κ.λπ. 

 Η εργασία στα αµπάρια των πλοίων, απαιτεί ικανοποιητικό φωτισµό (ένταση 

φωτισµού > 300 Lux). Αν ο µόνιµος φωτισµός δεν επαρκεί, χρειάζεται 

επιπρόσθετος φορητός. 

 

Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) για προστασία από πτώσεις  

 

 Σε περιπτώσεις όπου η εργασία σε ύψος είναι αναπόφευκτη και δεν υπάρχουν 

προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαία ή άλλο µέσο προστασίας από πιθανή 

πτώση θα πρέπει να χρησιµοποιείται σύστηµα πρόσδεσης του εργαζόµενου 

(ζώνη ασφαλείας) µε καλώδιο και µηχανισµό απορρόφησης ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

 Τα ΜΑΠ θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE και να είναι πιστοποιηµένα από 

εγκεκριµένους φορείς της ΕΕ. 
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  Συνιστάται ο έλεγχος των ΜΑΠ πριν από κάθε χρήση για τυχόν φθορές ή 

βλάβες. 

 Η αγκύρωση των ΜΑΠ κατά της πτώσης θα πρέπει να γίνεται σε σηµείο 

υψηλότερο από το επίπεδο εργασίας του χρήστη. 

 Το σηµείο αγκύρωσης των ΜΑΠ κατά της πτώσης θα πρέπει να αντέχει σε µία 

δύναµη εφελκυσµού (συγκράτησης) τουλάχιστον 7,5 kN (για ένα άτοµο) 

 Χρησιµοποιείτε πάντα ΜΑΠ µε εξαρτήµατα ασφαλείας (γάντζους κ.α.) που δεν 

είναι δυνατό να απασφαλιστούν τυχαία ή από άστοχο χειρισµό.  

 ∆ιατηρείτε πάντα το µέσο πρόσδεσης (ιµάντας, σχοινί, κ.α.) σε καλή κατάσταση 

προσέχοντας να µην έρχεται σε επαφή µε αιχµηρές γωνίες ή τραχιές επιφάνειες. 

 Ποτέ µην επιµηκύνετε µε πρόχειρο τρόπο το µέσο πρόσδεσής σας. 

Χρησιµοποιείστε ένα άλλο µεγαλύτερο σε περίπτωση που δεν επαρκεί αυτό που 

διαθέτετε. 

  Το µέσο πρόσδεσής σας θα πρέπει να είναι τεντωµένο κατά τη διάρκεια της 

χρήσης του. Εάν είναι εφικτό, χρησιµοποιείστε ΜΑΠ µε µηχανισµό που µαζεύει 

αυτόµατα το επιπλέον µήκος του ιµάντα πρόσδεσης. 

 Προστατέψτε τα ΜΑΠ από επιβλαβείς χηµικούς παράγοντες όπως λάδια, γράσα 

οξέα, βάσεις, προϊόντα καθαρισµού, σπινθήρες και θερµοκρασίες πάνω από 

60ºC. Η αποθήκευσή τους θα πρέπει να γίνεται σε δροσερούς και ξηρούς 

χώρους. 
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4.13). ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  

3.1.8 Συντήρηση & επιδιόρθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού  -
Εργαλεία χειρός 

 

 

Γενικές οδηγίες 

 

 Να επιλέγεται το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Να µη 

χρησιµοποιούνται εργαλεία για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί. 

Για παράδειγµα να µη χρησιµοποιούνται κατσαβίδια σαν σµίλες και µοχλοί, 

σφήνες, λοστοί ή κλειδιά σαν σφυριά. Τα υποκατάστατα αυξάνουν την 

πιθανότητα ατυχήµατος, παρότι εµφανίζονται ικανά να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις. 

 Να χρησιµοποιούνται εργαλεία που επιτρέπουν στον καρπό να µένει ίσιος. 

Να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων χειρός µε λυγισµένο καρπό γιατί µπορεί 

να δηµιουργήσει τραυµατισµούς (πτώση εργαλείου) ή παθήσεις / βλάβες από 

µακροχρόνια χρήση. 

 Να διατηρούνται τα εργαλεία σε καλή κατάσταση πάντοτε και να 

χρησιµοποιούνται εργαλεία καλής ποιότητας. Nα επιθεωρούνται τα εργαλεία 

για τυχόν ελαττώµατα πριν τη χρήση και να αντικαθίστανται φθαρµένα 

εργαλεία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργαλεία όπου ασκούνται µεγάλες 

δυνάµεις. 

 Να αντικαθίστανται σπασµένες, ραγισµένες ή σχισµένες λαβές σε λίµες, 

σφυριά, κατσαβίδια και σκαρπέλα, καθώς οι ισχυρές κρουστικές δυνάµεις 

που δέχονται από το σφυρί µπορεί να προκαλέσουν απότοµη θραύση. Να 

εξασφαλίζεται ότι οι λαβές εργαλείων όπως σφυριά και τσεκούρια 

εφαρµόζουν σφιχτά στην κεφαλή του εργαλείου, καθώς είναι µεγάλος ο 

κίνδυνος αποκόλλησης του µεταλλικού στελέχους λόγω των µεγάλων 

κρουστικών δυνάµεων. 

 Να συντηρούνται προσεκτικά τα εργαλεία, να διατηρούνται στεγνά και 

καθαρά και να αποθηκεύονται προσεκτικά µετά από κάθε χρήση. 

 Ποτέ να µη µεταφέρονται αιχµηρά εργαλεία σε τσέπες. Εναλλακτικά να 

χρησιµοποιείται µία βαριά ζώνη ή ποδιά και να αναρτώνται τα εργαλεία στα 

πλάγια και όχι πίσω από την πλάτη. 
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 Να µη µεταφέρονται εργαλεία µε τρόπο που να απαιτεί τη χρήση των χεριών 

ενώ κάποιος ανεβαίνει σε φορητή σκάλα ή κάνει επικίνδυνη εργασία. Εάν 

γίνεται εργασία σε σκάλα ή εξέδρα τα εργαλεία πρέπει να ανεβοκατεβαίνουν 

µέσα σε κουβά ή χέρι µε χέρι. 

 Να φοριούνται γυαλιά ασφαλείας και καλά προσαρµοσµένα γάντια καθώς και 

ωτοασπίδες κατά τη χρήση µηχανηµάτων που εκπέµπουν θόρυβο όπως το 

δισκοπρίονο. 

Κοπτικά εργαλεία  

 

 Να µην γίνεται κοπή προς το µέρος του χειριστή µε κοπτικά εργαλεία και να 

µην κρατιέται το στέλεχος κοπτικού εργαλείου ή κατσαβιδιού µε το χέρι. 

 Να γίνεται χρήση εξοπλισµού υποστήριξης όπου είναι δυνατόν, ώστε ο 

εργαζόµενος που κόβει µε µαχαίρι να µη χρειάζεται να κάνει ταυτόχρονα και 

άλλες εργασίας (π.χ. συγκράτηση ή ανύψωση και χειρισµός του αντικειµένου 

που κόβει). 

 Θα πρέπει όπου είναι δυνατόν (και αν χρειάζεται πολύωρη εργασία µε µαχαίρι) 

να γίνεται εναλλαγή θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να µη χειρίζεται πολλές ώρες 

µαχαίρι κάποιος εργαζόµενος. 

 Θα πρέπει να γίνεται χρήση εξοπλισµού ακονίσµατος, ώστε το µαχαίρι να είναι 

κοφτερό και να µη χρειάζεται µεγάλη δύναµη κατά την κοπή, η οποία µπορεί να 

οδηγήσει σε απελευθέρωση ενέργειας και ανεξέλεγκτη κίνηση του χεριού µε το 

µαχαίρι. 

 Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να κρέµονται γυµνά µαχαίρια ή άλλα 

αιχµηρά εργαλεία γύρω από ζώνη. 

Κλειδιά  

 

 Προκειµένου να αποφεύγεται η 

φθορά της κεφαλής της βίδας και 

ο κίνδυνος απελευθέρωσης 

ενέργειας µε ανεξέλεγκτη κίνηση 

του χεριού που κρατά το κλειδί θα 

πρέπει να υπάρχει πλήρης επαφή 

των σιαγόνων του κλειδιού µε την 
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κεφαλή της βίδας ώστε να 

µειώνεται η σηµειακή πίεση. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει: 

 Να υπάρχουν πάντοτε αρκετά 

κλειδιά µε διάφορα νούµερα και 

να χρησιµοποιείται πάντοτε το 

κατάλληλο και όχι µεγαλύτερο 

που θα σταθεροποιείται στη 

µεγάλη διαγώνιο της κεφαλής. 

 Να αποσύρονται τα κλειδιά που 

δείχνουν σηµάδια φθοράς στις 

σιαγόνες και δεν εφάπτονται 

πλήρως στην κεφαλή. 

 Να αποφεύγονται τα σουηδικά 

(γαλλικά) κλειδιά, κάβουρες, κ.λπ. 

γιατί λόγω της διακύµανσης 

(παιξίµατος) τους δεν επιτρέπουν 

την πλήρη επαφή. 

 Να µη χρησιµοποιούνται σωλήνες 

ή άλλα κλειδιά για προέκταση, 

ούτε να χτυπιέται το κλειδί µε 

άλλα αντικείµενα για πολύ 

σφιγµένες βίδες.  

 Οι πένσες και τα κλειδιά να 

χρησιµοποιούνται µε τράβηγµα. 

Ποτέ να µη γίνεται χρήση µε 

ώθηση 
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Πριόνια 

 Να επιλέγεται πριόνι µε άνοιγµα λαβής τουλάχιστο 12 cm σε µήκος και 6 cm σε 

πλάτος και µε κλίση 15° ώστε να µπορεί  να κρατηθεί άνετα και σταθερά. 

 Πριν από την κοπή πρέπει να ελέγχεται το τεµαχιζόµενο αντικείµενο για 

καρφιά, ρόζους και άλλα αντικείµενα που µπορεί να καταστρέψουν το πριόνι 

ειδικά αν αυτό είναι εύκαµπτο. 

 Η κοπή πρέπει να αρχίζει µε τοποθέτηση του χεριού πίσω από το σηµάδι 

κοπής µε τον αντίχειρα προς τα πάνω και πίεση στη λεπίδα. Να τραβιέται προς 

τα πάνω το πριόνι µέχρι η λεπίδα να «δαγκώσει» και στη συνέχεια να γίνεται η 

αρχή µε µερικό κόψιµο και µετά να έρχεται η λεπίδα στην κατάλληλη γωνία. Να 

ξεκινά η κοπή προσεκτικά και αργά ώστε να αποφευχθούν αναπηδήσεις της 

λεπίδας. 

 Η πίεση να ασκείται µόνο στο κατέβασµα, ενώ το ανέβασµα να γίνεται χωρίς 

πίεση µόνο για επαναφορά. 

 Να κρατιέται το τεµαχιζόµενο αντικείµενο σταθερά στη θέση του, µε ένα 

βοηθητικό στήριγµα ή µέγγενη καθώς υπάρχει κίνδυνος απελευθέρωσης είτε 

του τεµαχίου είτε του πριονιού. 

 Να διατηρούνται οι λεπίδες καθαρές, ιδιαίτερα αυτές που λιπαίνονται ώστε να 

µη φθείρονται τα δόντια. 

 Θα πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη λεπίδα για το υλικό που θα κοπεί κάθε 

φορά. 

Κάβουρες 

 Να επιλέγεται κάβουρας µε επαρκές άνοιγµα και µήκος για την κάθε εργασία. 

 Να χρησιµοποιούνται οι κάβουρες για στροφή ή κράτηµα σωλήνα αλλά ποτέ 

για λύγισµα ή ανύψωση ενός σωλήνα.  

 Να ρυθµίζεται η λαβή του κάβουρα για να 

διατηρείται ένα διάκενο µεταξύ του πίσω 

µέρους του σαγονιού και του σωλήνα. Με 

τον τρόπο αυτό η πίεση συγκεντρώνεται 

στα δόντια των σαγονιών παράγοντας τη 

 

 αγκιστρωτό 

διάκενο 

σαγόνι τύπου 

τακουνιού 
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µέγιστη δύναµη συγκράτησης. Επίσης 

αυτό βοηθά την κόντρα στο βίδωµα. 

 Να επιθεωρούνται οι κάβουρες περιοδικά για φθαρµένα ή ανασφαλή µέρη και να 

αντικαθίστανται (π.χ. έλεγχος για φθαρµένο σπείρωµα στο δαχτυλίδι και το 

κινητό σαγόνι. 

 Ο κάβουρας να περιστρέφεται πριν τη χρήση ώστε η πίεση να ασκείται στο 

σαγόνι τύπου τακουνιού. 

 Να τραβιέται παρά να ωθείται η λαβή του κάβουρα. Να διατηρείται η κατάλληλη 

στάση σώµατος µε τα πόδια κλειστά ώστε να διατηρείται η ισορροπία. 

 Να µη χρησιµοποιείται ο κάβουρας σαν σφυρί ούτε να χτυπιέται µε σφυρί.  

 Να µη χρησιµοποιούνται κάβουρες σε καρυδάκια και βίδες.  

 

Γωνιακός τροχός 

 Η ηλεκτρική παροχή που τροφοδοτεί κάθε φορητό εργαλείο να είναι εφοδιασµένη 

µε αυτόµατο διακόπτη διαρροής έντασης (RCD 30mA) για την πρόληψη 

ηλεκτρικού ατυχήµατος. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει ασφαλιστεί καλά πριν τεθεί σε λειτουργία. 

 Χρησιµοποιήστε τον κατάλληλο δίσκο ανάλογα µε το είδος της επιτελούµενης 

εργασίας, κοπή ή τρόχισµα. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν φέρει ρωγµές ή άλλες φθορές πριν τον τοποθετήσετε 

στο εργαλείο.  

 Μην προβαίνετε σε καµία προσαρµογή ή σφίξιµο του τροχού όταν βρίσκεται εν 

κινήσει. Κλείστε το διακόπτη, περιµένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς, και βγάλτε το 

ρευµατολήπτη (την πρίζα) από το ρευµατοδότη (socket). 

 Μη σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα ή το παξιµάδι συγκράτησης όταν αντικαθιστάτε 

το δίσκο, διότι µπορεί αυτός να ραγίσει και να εκτοξευθεί κατά την περιστροφή. 

 Στερεώστε κατάλληλα το αντικείµενο εργασίας π.χ. µε τη βοήθεια µέγγενης για να 

µην ξεφύγει και σας τραυµατίσει. 
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∆ράπανα (τρυπάνια) 

 Επιλέξτε το κατάλληλο τρυπάνι ανάλογα µε το αντικείµενο κατεργασίας (µέταλλο, 

ξύλο, κ.α.). 

 Στερεώστε καλά τα αντικείµενα κατεργασίας ώστε να µην εκτιναχθούν και 

προκαλέσουν τραυµατισµό. 

 Μην πλησιάζετε το χέρι σας πάνω ή κάτω από το αντικείµενο κατεργασίας όταν το 

δράπανο βρίσκεται σε κίνηση. 

 Καθαρίζετε τα γρέζια µε βούρτσα ή σκουπάκι αφού προηγουµένως σταµατήσετε το 

εργαλείο. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσετε πεπιεσµένο αέρα για τον 

καθαρισµό προσέξτε να µην εκτιναχθούν τα γρέζια προς τα µάτια σας ή προς 

κάποιο άλλο πρόσωπο. 

 Να χρησιµοποιείτε πάντα ακονισµένα ή καινούρια τρυπάνια ώστε να µην απαιτείται 

µεγάλη δύναµη και διάρκεια για τη διάτρηση αλλά και να αποφεύγεται η 

υπερθέρµανση του δράπανου. 

∆ισκοπρίονα 

 Επιλέξτε τη σχιστική σφήνα διευρυντήρια πλάκα (splitting wedge) βάσει του 

µεγέθους και του πάχους της λεπίδας του πριονιού. 

 Μην χρησιµοποιείτε ρηγµατωµένες ή παραµορφωµένες λεπίδες πριονιού. 

 Η απόσταση της σχιστικής σφήνας από τον οδοντωτό τροχό της λεπίδας του 

δισκοπρίονου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 mm. Με σωστή ρύθµιση η σχιστική 

σφήνα δεν επιτρέπει την ανεξέλεγκτη εκτίναξη υλικών  

 

 

 

 

 Φροντίστε ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή σύνδεση και ρύθµιση του οδηγού. 

Χαµηλώστε τον οδηγό όσο το δυνατό εγγύτερα στο αντικείµενο εργασίας. 

 

maximum 8 mm 
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 Εάν είναι δυνατόν, χρησιµοποιείστε οδηγό που χαµηλώνει αυτόµατα. 

 ∆ιασφαλίστε τη σωστή χρήση των οδηγών του µηχανήµατος ανάλογα µε το κοµµάτι 

εργασίας. 

       

 Μην αποµακρύνετε µε το χέρι σας ρινίσµατα, ξέσµατα, κλπ., από το σηµείο όπου 

λειτουργούν οι λεπίδες του πριονιού. 

 Ο χειριστής της συσκευής, πριν αποµακρυνθεί από τη θέση εργασίας του, πρέπει 

να διακόψει τη λειτουργία του δισκοπρίονου. 

 Μην αφήνετε στο έδαφος φορητό µηχάνηµα, ενόσω οι λεπίδες του πριονιού 

βρίσκονται σε λειτουργία. 

 Χρησιµοποιείστε µόνον λεπίδες δισκοπρίονου που φέρουν το όνοµα ή τη 

σφραγίδα του κατασκευαστή. 

 Σε περίπτωση σύνθετων λεπίδων δισκοπρίονου, πρέπει να δίνεται επίσης και η 

επιτρεπόµενη ταχύτητα περιστροφής. Μην υπερβαίνετε την δοθείσα ταχύτητα 

περιστροφής.  

 Ρυθµίστε σωστά το βάθος κοπής: σε περίπτωση συµπαγούς ξύλου, το βάθος δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm κάτω από το πάχος του αντικειµένου εργασίας. 

 Σε φορητό µηχάνηµα, ολόκληρος 

ο οδοντωτός τροχός της λεπίδας 

πρέπει να προσαρµόζεται πλήρως 

σε συµπαγές περίβληµα πάνω 

από τη στήριξη. 

 

 

 Χρησιµοποιείστε λεπίδες πριονιού 

µε προδιαγραφές µείωσης 

θορύβου εφόσον είναι εφικτό. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΥΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Νοµοθεσία ειδική για τον κλάδο των λιµενικών εργασιών 
 

 Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόµος του 1991 (Ν. 220/1991) 

 Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόµος του 1996 (Ν. 90(Ι)/1996) 

 Οι περί Επαγγελµατικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιµένων Κανονισµοί 

του 1991 (Κ.∆.Π. 349/1991) 

 Το περί Επαγγελµατικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιµένων (Ιατρικές 

Εξετάσεις) ∆ιάταγµα του 2002 (Κ.∆.Π. 321/2002) 

 

Γενική Νοµοθεσία για θέµατα ΑΥΕ 
 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµος του 1996 (Ν. 89(Ι)/1996) 

 Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Γνωστοποίηση του 1997 (Κ.∆.Π. 

39/1997) 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2001 (Ν. 

158(Ι)/2001) 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2002 (Ν. 

25(Ι)2002) 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 (Ν. 

41(Ι)/ 2003) 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 (Ν. 

99(Ι)/2003) 

 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισµοί του 1997 (Κ.∆.Π. 

134/1997) 

 Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ∆ιάταγµα του 2004 (Κ.∆.Π. 628/2004) 

 Οι περί ∆ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισµοί του 

2002 (Κ.∆.Π. 173/2002) 
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 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουµένων µε Σχέση 

Εργασίας Ορισµένου Χρόνου ή µε Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισµοί του 

2002 (Κ.∆.Π. 184/2002) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελµατικών 

Ασθενειών) Κανονισµοί του 2007 (Κ.∆.Π. 530/2007) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχηµάτων και 

Επικίνδυνων Συµβάντων) Κανονισµοί του 2007(Κ.∆.Π. 531/2007) 

 Ο περί Ατυχηµάτων και Επαγγελµατικών Νόσων (Γνωστοποίηση) Καταργητικός 

Νόµος του 2007 (Ν. 157(Ι)/2007) 

 

Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για χώρους εργασίας µηχανήµατα, 
ηλεκτρισµό, και άλλους εξοπλισµούς  
 

 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήµανση Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Κανονισµοί του 2000 (Κ.∆.Π. 212/2000) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιµοποίηση κατά 

την Εργασία Εξοπλισµού Εργασίας) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 444/2001) 

 Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιµοποίηση κατά 

την Εργασία Εξοπλισµού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 

497/2004) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 

Εξοπλισµών Ατοµικής Προστασίας) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 470/2001) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 174/2002) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 494/2004) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 

Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιµες 

Ατµόσφαιρες) Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 291/2002) 

 Οι περί Ηλεκτρισµού εις Εργοστάσια Ειδικοί Κανονισµοί του 1981 (Κ.∆.Π. 

315/1981) 

 Οι περί Ηλεκτρισµού εις Εργοστάσια Ειδικοί Κανονισµοί του 1983 (Κ.∆.Π. 84/1983) 

 Οι περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις) Κανονισµοί του 2006 (Κ.∆.Π. 111/2006) 
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 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός Χαµηλής Τάσης) 

Κανονισµοί του 2003, Κ.∆.Π.313/2003 

 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα) Κανονισµοί του 

2003, Κ.∆.Π.600/2003 

 ∆ιατάγµατα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών εγκατάστασης ηλεκτρολογικού 

εξοπλισµού Κ.∆.Π. 70/2005 και Κ.∆.Π. 267/2006 

 ∆ιάταγµα Καθορισµού Ορίων Ευθύνης (τροποποιητικό) - Κ.∆.Π. 333-83 

 ∆ιάταγµα Καθορισµού Ορίων Ευθύνης - Κ.∆.Π. 51-76 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 - Κ.∆.Π. 471_2004 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1999 - Κ.∆.Π. 128_99 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1991 - Κ.∆.Π. 317_91 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1990 - Κ.∆.Π. 293_90 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1980 - Κ.∆.Π. 150_80 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1976 

 Οι περί Ηλεκτρισµού (βασικοί) Κανονισµοί - Κεφ. 82 

 Ο περί Ηλεκτρισµού Νόµος - Κεφ.170 µέχρι Ν.141(I) 1990 Ν.42(Ι)/2002 και     

N.85(I)/2004 

 Οι περί Ξυλουργικών Μηχανηµάτων Κανονισµοί του 1973 – Κ.∆.Π. 279/73 

 Οι περί Ξυλουργικών Μηχανηµάτων Τροποποιητικοί Κανονισµοί του 1988 – 

Κ.∆.Π. 311/88 

 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήµατα) Κανονισµοί του 2003 (Κ.∆.Π. 

306/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήµατα - Εναρµονισµένα Πρότυπα) 

Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.∆.Π. 100/2006) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήµατα - Εναρµονιστικά Πρότυπα) 

Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.∆.Π. 330/2006) 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός και Συστήµατα Προστασίας για 

Χρήση σε Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) Κανονισµοί του 2003 (Κ.∆.Π. 309/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός και Συστήµατα Προστασίας για 

Χρήση σε Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες) Απόφαση του 2004 (Κ.∆.Π. 288/2004) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός και Συστήµατα Προστασίας για 

Χρήση σε Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες - Εναρµονισµένα Πρότυπα) Γνωστοποίηση του 

2006 (Κ.∆.Π. 197/2006) 
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 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός υπό Πίεση) Κανονισµοί του 2003 

(Κ.∆.Π. 311/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός υπό Πίεση) Γνωστοποίηση του 

2004 (Κ.∆.Π. 289/2004) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισµός υπό Πίεση) Γνωστοποίηση του 

2005 (Κ.∆.Π. 468/2005) 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά ∆οχεία Πίεσης) Κανονισµοί του 2003 

(Κ.∆.Π. 312/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά ∆οχεία Πίεσης) Απόφαση του 2004 

(Κ.∆.Π. 290/2004) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά ∆οχεία Πίεσης) Γνωστοποίηση του 2004 

(Κ.∆.Π. 589/2004) 

 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατοµικής Προστασίας) Κανονισµοί του 

2003 (Κ.∆.Π. 315/2003) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατοµικής Προστασίας) Γνωστοποίηση του 

2004 (Κ.∆.Π. 292/2004) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατοµικής Προστασίας - Εναρµονισµένα 

Πρότυπα) Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.∆.Π. 99/2006) 

 Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατοµικής Προστασίας - Εναρµονισµένα 

Πρότυπα) Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.∆.Π. 334/2006) 

  

 

Χηµικοί παράγοντες 
 

 Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόµος του 2001 (Ν. 

158(Ι)/2001) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χηµικοί Παράγοντες) Κανονισµοί του 

2001 (Κ.∆.Π. 268/2001) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χηµικοί Παράγοντες) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 55/2004) 

 Ο περί Επικινδύνων Ουσιών Νόµος του 1991 (Ν. 199/1991) 

 Ο περί Επικινδύνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 1997 (Ν. 27(Ι)/1997) 

 Ο περί Επικινδύνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2002 (Ν. 81(Ι)/2002) 

 Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004 (Ν. 194(Ι)/2004) 
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 Οι περί Επικινδύνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 292/2002) 

 Οι περί Επικινδύνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 

536/2004) 

 Η περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) Γνωστοποίηση του 2004 (Κ.∆.Π. 339/2004) 

 Η περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) Γνωστοποίηση του 2004 (Κ.∆.Π. 686/2004) 

 H περί Ορισµού Αρµόδιων Αρχών για την Εφαρµογή στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

των Προνοιών του Ευρωπαϊκού Κανονισµού για τους Έµµονους Οργανικούς 

Ρύπους Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου του 2005 (Αρ. Απόφασης 62.132 της 

9.6.2005) 

 Το περί Επικινδύνων Ουσιών (Καθορισµός Τελών) ∆ιάταγµα του 2005 (Κ.∆.Π. 

57/2005) 

 Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Παρασκευασµάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005 (Κ.∆.Π. 

301/2005) 

 Το περί Επικινδύνων Ουσιών (Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην Αγορά και Χρήσεως 

Μερικών Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων - Τολουολίου, 

Τριχλωροβενζολίου και Πολυκυκλικών Αρωµατικών Υδρογονανθράκων στα Έλαια 

Αραίωσης και στα Ελαστικά Επίσωστρα) ∆ιάταγµα του 2006 (Κ.∆.Π. 38/2006) 

 Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην Αγορά και Χρήσεως 

Μερικών Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων - Φθαλικές Ουσίες στα 

Παιγνίδια και στα Είδη Παιδικής Φροντίδας) ∆ιάταγµα του 2006 (Κ.∆.Π. 113/2006) 

 Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Μέθοδοι Αξιολόγησης των Κινδύνων 

Παρασκευάσµατος για την Υγεία και για το Περιβάλλον και Ειδικές ∆ιατάξεις 

Σχετικά µε τη Σήµανση Ορισµένων Παρασκευασµάτων) ∆ιάταγµα του 2006 (Κ.∆.Π. 

122/2006) 

 Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην Αγορά και Χρήσεως 

Μερικών Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων - Ουσίες που έχουν 

Ταξινοµηθεί ως Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή - 

Κ/Μ/Τ) ∆ιάταγµα του 2006 (Κ.∆.Π. 329/2006) 
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 Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην Αγορά και Χρήσεως 

Μερικών Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων - Φθαλικές Ουσίες στα 

Παιγνίδια και στα Είδη Παιδικής Φροντίδας) (Αρ. 2) ∆ιάταγµα του 2006 (Κ.∆.Π. 

383/2006) 

 Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην Αγορά και στη 

Χρήση Ενώσεων Αρσενικού) ∆ιάταγµα του 2007 (Κ.∆.Π. 195/2007) 

 Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην Αγορά και Χρήσης 

Μερικών Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων - Σουλφονικά 

υπερφθοροοκτάνια) ∆ιάταγµα του 2007 (Κ.∆.Π. 196/2007) 

 Το περί Επικινδύνων Ουσιών (Χρήση Βουλγαρικής και Ρουµανικής Γλώσσας) 

∆ιάταγµα του 2007 (Κ.∆.Π. 204/2007) 

 Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την Καταχώρηση, την Αξιολόγηση, την Αδειοδότηση και την 

Εισαγωγή Περιορισµών στη Χρήση Χηµικών Προϊόντων - REACH, Γνωστοποίηση 

του 2007 (Κ.∆.Π. 277/2007) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 

Παράγοντες) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 153/2001) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 

Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 493/2004) 

 Οι περί Ελέγχου της Ατµόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών (εις Εργοστάσια) 

Κανονισµοί του 1973 (Κ.∆.Π. 311/1973) 

 Οι περί Ελέγχου της Ατµόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών (εις Εργοστάσια) 

Κανονισµοί του 1981 (Κ.∆.Π. 166/1981) 

 Οι περί Ελέγχου της Ατµόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών (εις Εργοστάσια) 

Κανονισµοί του 1986 (Κ.∆.Π. 41/1986) 

 Οι περί Ελέγχου της Ατµόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007 (Κ.∆.Π. 294/2007) 

 περί Αµιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) (Καταργητικός) 

Νόµος του 2006 (Ν. 111(Ι)/2006) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασίας από τον Αµίαντο) 

Κανονισµοί του 2006 (Κ.∆.Π. 316/2006) 

 Οι περί Ελέγχου της Ατµόσφαιρας και επικίνδυνων ουσιών εις εργασία 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 1981 κατατεθέντες εις την Βουλή των 
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Αντιπροσώπων και εγκριθέντες υπ΄αυτής άνευ τροποποιήσεως δηµοσιεύονται εις 

την επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής δηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο 66 του 

περί Εργασιών Νόµου  (Κεφ 134 και Νόµοι 43 του 1964 και 32 του 1972 (Κ.∆.Π. 

166/81) 

 Οι περί Αντιµετώπισης των Κινδύνων Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας 

Σχετιζοµένων µε Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισµοί του 2001 – Κ.∆.Π. 507/2001 

 Οι περί Αντιµετώπισης των Κινδύνων Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας 

Σχετιζοµένων µε Επικίνδυνες Ουσίες Τροποποιητικοί Κανονισµοί του 2006 – 

Κ.∆.Π. 49/2006 

 Οι περί Αντιµετώπισης των Κινδύνων Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας 

Σχετιζοµένων µε Επικίνδυνες Ουσίες Γνωστοποίηση του 2002 – Κ.∆.Π. 211/2002 

 

 

Φυσικοί παράγοντες 
 

 Οι περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας εις τα Εργοστάσια Κανονισµοί του 1973 

(Κ.∆.Π. 312/1973) 

 Οι περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας εις τα Εργοστάσια Κανονισµοί του 1981 

(Κ.∆.Π. 165/1981) 

 Οι περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας εις τα Εργοστάσια Κανονισµοί του 1986 

(Κ.∆.Π. 40/1986) 

 Οι περί Αποδεκτών Επιπέδων Υγείας εις Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) 

Κανονισµοί του 2002 (Κ.∆.Π. 225/2002) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 

Κανονισµοί του 2006 (Κ.∆.Π. 317/2006) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασµούς 

Κανονισµοί του 2005 (Κ.∆.Π. 332/2005) 

 
 
Βιολογικοί – Καρκινογόνοι Μεταλλαξιογόνοι  Παράγοντες  
 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισµοί 

του 2001 (Κ.∆.Π. 144/2001) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 

Παράγοντες) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 153/2001) 
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 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 

Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004 (Κ.∆.Π. 493/2004) 

 

 

Εργονοµικοί παράγοντες 
 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιµοποίηση κατά 

την Εργασία Εξοπλισµού Εργασίας) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 444/2001) 

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική ∆ιακίνηση Φορτίων) 

Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 267/2001) 

 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία µε 

Εξοπλισµό µε Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 455/2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την υλοποίηση του Οδηγού καλής πρακτικής ΑΥΕ για τις λιµενικές εργασίες συνεργάστηκαν οι:  

- Κώστας Πούλιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, συντονιστής της οµάδας έργου, Παράρτηµα Θεσ/κης 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

- Ζαχαρίας Τσαρακλής, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας 

- ∆ρ. Στέργιος Νάρης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Βόλου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.,   

-Παρασκευή Λιούλιου, Τεχνικός Ελέγχου Εργασιακού και Βιοµηχανικού Περιβάλλοντος, 

Παράρτηµα Θεσ/κης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

- Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της 

Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

- ∆ήµητρα Πινότση, Στατιστικολόγος, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.,  

- Αφροδίτη ∆αίκου, Χηµικός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 

 


