
««ΟΙΟΙ ΠΕΡΙΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝΛΙΜΕΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥΤΟΥ 19911991»» ((ΚΚ. . ΔΔ. . ΠΠ. 349/1991). 349/1991)
ΟρισμοίΟρισμοί καικαι ερμηνείαερμηνεία
ΓενικέςΓενικές διατάξειςδιατάξεις
ΤεχνικάΤεχνικά μέτραμέτρα

Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας

στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών.
Αρ.Συμβ.: CY2005/17/643.03.01.01



ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΕΡΜΗΝΕΙΑ 1/31/3
««ΑνυψωτικήΑνυψωτική συσκευήσυσκευή»»::
ΌλεςΌλες οιοι σταθερέςσταθερές ήή κινητέςκινητές συσκευέςσυσκευές χειρισμούχειρισμού
φορτίουφορτίου ((περιλπεριλ. . μηχανοκίνητωνμηχανοκίνητων αναβαθμώναναβαθμών
αποβάθραςαποβάθρας σεσε ξηράξηρά ήή σεσε πλοίοπλοίο))

««ΑρμόδιαΑρμόδια ΑρχήΑρχή»»::
ΟΟ ΥπουργόςΥπουργός ΕργασίαςΕργασίας & & ΚοινωνικώνΚοινωνικών
ΑσφαλίσεωνΑσφαλίσεων

««ΕγκεκριμένοΕγκεκριμένο πρόσωποπρόσωπο»»::
πρόσωποπρόσωπο τοτο οποίοοποίο κατέχεικατέχει τιςτις απαραίτητεςαπαραίτητες
γνώσειςγνώσεις καικαι πείραπείρα καικαι ορίζεταιορίζεται απόαπό τηντην ΑρμόδιαΑρμόδια
ΑρχήΑρχή



ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΕΡΜΗΝΕΙΑ 2/32/3

««εργασίεςεργασίες λιμένωνλιμένων»» περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν τιςτις εργασίεςεργασίες
φορτώσεωςφορτώσεως ήή εκφορτώσεωςεκφορτώσεως, , τοτο στοίβαγμαστοίβαγμα, , τοτο
χειρισμόχειρισμό, , τηντην αποθήκευσηαποθήκευση, , όπωςόπως καικαι τητη
μεταφοράμεταφορά τωντων εμπορευμάτωνεμπορευμάτων πουπου γίνεταιγίνεται στοστο
πλοίοπλοίο ήή μέσαμέσα στοστο χώροχώρο τουτου λιμέναλιμένα

««πλοίοπλοίο»» περιλαμβάνειπεριλαμβάνει οποιοδήποτεοποιοδήποτε είδοςείδος
πλοίουπλοίου, , σκάφουςσκάφους, , λέμβουλέμβου, , φορτηγίδαςφορτηγίδας ήή
ιπταμένουιπταμένου πλοιαρίουπλοιαρίου ((χόβερκραφτχόβερκραφτ) ) αλλάαλλά δενδεν
περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τατα πολεμικάπολεμικά πλοίαπλοία



ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΕΡΜΗΝΕΙΑ 3/33/3

«υπεύθυνο πρόσωπο» :
σημαίνει το πρόσωπο που έχει ορισθεί από
τον εργοδότη, τον πλοίαρχο ή τον ιδιοκτήτη
του εξοπλισμού, ανάλογα με την περίπτωση, 
ως υπεύθυνο για την εκτέλεση ενός ή
περισσοτέρων ειδικών καθηκόντων και το
οποίο διαθέτει επαρκείς γνώσεις και πείρα, 
όπως και το απαραίτητο κύρος, για την
προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων αυτών



ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Οι πρόνοιες των Κανονισμών δεν
εφαρμόζονται σε φορτηγίδες και μικρά σκάφη
χωρίς κατάστρωμα.

2. Οι πρόνοιες του Μέρους ΙΙΙ των Κανονισμών
(τεχνικά μέτρα) δεν εφαρμόζονται στις
εργασίες εκφόρτωσης ψαριών από αλιευτικά
σκάφη.



ΠΡΟΣΩΠΑΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

1.1. ΟΟ εργοδότηςεργοδότης
2.2. ΟΟ ιδιοκτήτηςιδιοκτήτης τουτου πλοίουπλοίου
3.3. ΟΟ πλοίαρχοςπλοίαρχος
4.4. ΟΟ επίεπί καθήκοντικαθήκοντι αξιωματικόςαξιωματικός
5.5. ΟΟ ιδιοκτήτηςιδιοκτήτης ανυψωτικούανυψωτικού μηχανήματοςμηχανήματος
6.6. ΗΗ ΑρχήΑρχή ΛιμένωνΛιμένων ΚύπρουΚύπρου ((ΑΑ..ΛΛ..ΚΚ.).)



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΕΣΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝΤΗΝ ΑΑ. . ΛΛ. . ΚΚ..

((τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις τιςτις έχειέχει, , ανάλογαανάλογα μεμε τηντην περίπτωσηπερίπτωση, , καικαι οο
εργοδότηςεργοδότης ήή οο ιδιοκτήτηςιδιοκτήτης τουτου πλοίουπλοίου ήή οο πλοίαρχοςπλοίαρχος

κλπκλπ.).)
ΚΑΝΚΑΝ.4:.4: ΕξοπλισμόςΕξοπλισμός καικαι μέθοδοιμέθοδοι εργασίαςεργασίας ασφαλείςασφαλείς
καικαι χωρίςχωρίς κινδύνουςκινδύνους βλάβηςβλάβης τηςτης υγείαςυγείας..

ΚΑΝΚΑΝ. 5:. 5: ΠαροχήΠαροχή καικαι συντήρησησυντήρηση ασφαλώνασφαλών μέσωνμέσων
πρόσβασηςπρόσβασης απόαπό καικαι προςπρος χώρουςχώρους εργασίαςεργασίας. . 

ΚΑΝΚΑΝ.6:.6: ΜεταφοράΜεταφορά εργατώνεργατών
ΑσφαλήςΑσφαλής διαδια θαλάσσηςθαλάσσης μεταφοράμεταφορά, , επιβίβασηεπιβίβαση καικαι
αποβίβασηαποβίβαση εργατώνεργατών..
ΑσφαλήΑσφαλή μέσαμέσα μεταφοράςμεταφοράς διαδια ξηράςξηράς πουπου παρέχονταιπαρέχονται
απόαπό τοντον εργοδότηεργοδότη. . 



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ--
ΠΡΟΝΟΙΕΣΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝΤΗΝ ΑΑ. . ΛΛ. . ΚΚ.  2/3.  2/3
ΚΑΝΚΑΝ.7:.7:

Δίοδοι επαρκούς πλάτους για ασφαλή
χρησιμοποίηση οχημάτων και συσκευών χειρισμού
φορτίων.
Ξεχωριστές δίοδοι για πεζούς.  

ΚΑΝΚΑΝ.9:.9: Περίπτωση ανασφαλούς χώρου εργασίας ή
κινδύνου βλάβης της υγείας.
Αποτελεσματικά μέτρα
Διακοπή εργασίας μέχρι ο χώρος να καταστεί
και πάλι ασφαλής. 



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ--
--ΠΡΟΝΟΙΕΣΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝΤΗΝ ΑΑ. . ΛΛ. . ΚΚ.  3/3.  3/3
ΚΑΝΚΑΝ.10:.10: ΠαροχήΠαροχή μέσωνμέσων διάσωσηςδιάσωσης ((όπουόπου είναιείναι
αναγκαίοαναγκαίο))
ΚΑΝΚΑΝ.11 .11 καικαι 12:12:

i.i. ΠαροχήΠαροχή επαρκούςεπαρκούς αριθμούαριθμού κιβωτίωνκιβωτίων ΑΑ’’ ΒοηθειώνΒοηθειών..
ii.ii. ΣήμανσηΣήμανση θέσεωνθέσεων κιβωτίωνκιβωτίων ΑΑ’’ ΒοηθειώνΒοηθειών. . 

ΚΑΝΚΑΝ.13:.13:
ΚατάλληλαΚατάλληλα καικαι επαρκήεπαρκή μέσαμέσα κατάσβεσηςκατάσβεσης πυρκαγιάςπυρκαγιάς. . 

ΚΑΝΚΑΝ.14: .14: ΦωτισμόςΦωτισμός
i.i. ΧώρωνΧώρων καικαι προσβάσεωνπροσβάσεων..
ii.ii. ΕπικινδύνωνΕπικινδύνων εμποδίωνεμποδίων κατάκατά τητη διακίνησηδιακίνηση ανυψωτικήςανυψωτικής

συσκευήςσυσκευής, , οχήματοςοχήματος ήή προσώπουπροσώπου..



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: : ΠΡΟΝΟΙΕΣΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΟΝΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΕΡΓΟΔΟΤΗ, , ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΛΟΙΟΥΠΛΟΙΟΥ, , ΠΛΟΙΑΡΧΟΠΛΟΙΑΡΧΟ, , ΚΑΙΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΚΑΝ.8: .8: ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.1. ΕπαρκείςΕπαρκείς οδηγίεςοδηγίες καικαι εκπαίδευσηεκπαίδευση γιαγια::
i.i. τουςτους πιθανούςπιθανούς κινδύνουςκινδύνους
ii.ii. τιςτις προφυλάξειςπροφυλάξεις πουπου πρέπειπρέπει νανα λαμβάνονταιλαμβάνονται

2.2. ΓιαΓια χειρισμόχειρισμό ανυψωτικήςανυψωτικής συσκευήςσυσκευής
i.i. πρόσωπαπρόσωπα άνωάνω τωντων 18 18 ετώνετών
ii.ii. απαραίτητεςαπαραίτητες ικανότητεςικανότητες καικαι πείραπείρα ήή
iii.iii.πρόσωποπρόσωπο υπόυπό εκπαίδευσηεκπαίδευση τοτο οποίοοποίο εποπτεύεταιεποπτεύεται
κατάλληλακατάλληλα κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης εργασίαςεργασίας



ΤΕΧΝΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑΜΕΤΡΑ ((ΚανΚαν.15.15--37)37)

ΚανΚαν.15:.15:ΦορτοεκφόρτωσηΦορτοεκφόρτωση
κατάκατά μήκοςμήκος αποβάθραςαποβάθρας

i.i. επαρκήεπαρκή καικαι ασφαλήασφαλή μέσαμέσα πρόσβασηςπρόσβασης στοστο
πλοίοπλοίο

ii.ii. κατάλληλακατάλληλα εγκατεστημέναεγκατεστημένα καικαι στερεωμέναστερεωμένα



ΚανΚαν. 16: . 16: ΠΡΟΣΒΑΣΗΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΤΑΤΑ ΚΥΤΗΚΥΤΗ ΉΉ ΤΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ

με σταθερό κλιμακοστάσιο ή
με σταθερή κλίμακα ή
με προεξέχοντα στηρίγματα («τάκους») 
ή
με σκαμμένες βαθμίδες καταλλήλων
διαστάσεων, επαρκούς αντοχής και
κατάλληλης κατασκευής



ΚανΚαν. 18: . 18: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚίνδυνοςΚίνδυνος πτώσηςπτώσης απόαπό ύψοςύψος >2>2 mm
1)1) ΠερίφραξηΠερίφραξη μεμε::

ΚιγκλίδωμαΚιγκλίδωμα ύψουςύψους >1,10 >1,10 mm
ΜεΜε θωράκιαθωράκια((««παραπέτταπαραπέττα»») >20) >20 cmcm

2)2) ΚαλύμματαΚαλύμματα
1)1) ΚάλυμμαΚάλυμμα επαρκούςεπαρκούς αντοχήςαντοχής--γιαγια πτώσηπτώση προσώπωνπροσώπων

καικαι αντικειμένωναντικειμένων
2)2) ΚάλυμμαΚάλυμμα επαρκούςεπαρκούς αντοχήςαντοχής--γιαγια πτώσηπτώση οχημάτωνοχημάτων
____________________________________________________________________________________
ΣημΣημ.: .: ΥπερτερούνΥπερτερούν οιοι νεώτεροινεώτεροι περίπερί ΕλαχίστωνΕλαχίστων

ΠροδιαγραφώνΠροδιαγραφών ΑσφάλειαςΑσφάλειας καικαι ΥγείαςΥγείας
((ΧρησιμοποίησηΧρησιμοποίηση ΕξοπλισμούΕξοπλισμού ΕργασίαςΕργασίας) ) 
ΤροποποιητικοίΤροποποιητικοί ΚανονισμοίΚανονισμοί τουτου 2004 2004 -- ΕργασίεςΕργασίες σεσε
ύψοςύψος



ΚανΚαν.17:.17:ΚΑΛΥΜΜΑΤΑΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΟΜΙΩΝΣΤΟΜΙΩΝ ΚΥΤΟΥΣΚΥΤΟΥΣ
((ΚΑΠΑΚΙΑΚΑΠΑΚΙΑ))

1)1) μόνομόνο στερεήςστερεής κατασκευήςκατασκευής καικαι επαρκούςεπαρκούς αντοχήςαντοχής

2)2) καλύμματακαλύμματα πουπου μετακινούνταιμετακινούνται μεμε ανυψωτικήανυψωτική συσκευήσυσκευή: : νανα
έχουνέχουν κατάλληλεςκατάλληλες λαβέςλαβές γιαγια στερέωσηστερέωση τωντων περιλαβείωνπεριλαβείων

3)3) άνοιγμαάνοιγμα ήή κλείσιμοκλείσιμο στομίωνστομίων μεμε κινητήριακινητήρια δύναμηδύναμη: : μόνομόνο
απόαπό μέλοςμέλος τουτου πληρώματοςπληρώματος ήή απόαπό πρόσωποπρόσωπο
εξουσιοδοτημένοεξουσιοδοτημένο απόαπό τοντον πλοίαρχοπλοίαρχο ήή εκπρόσωπόεκπρόσωπό τουτου

4)4) οιοι πρόνοιεςπρόνοιες στοστο 3) 3) ισχύουνισχύουν καικαι γιαγια εξοπλισμόεξοπλισμό πουπου
λειτουργείλειτουργεί μεμε κινητήριακινητήρια δύναμηδύναμη ((πόρτεςπόρτες μέσαμέσα στοστο κύτοςκύτος, , 
ράμπεςράμπες, , κινούμενεςκινούμενες εξέδρεςεξέδρες οχημάτωνοχημάτων κκ. . άά.    .    



ΚανΚαν.19: .19: ΕΞΕΔΡΑΕΞΕΔΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.1. ασφαλώςασφαλώς προφυλαγμένηπροφυλαγμένη
2.2. εφοδιασμένηεφοδιασμένη μεμε ασφαλήασφαλή μέσαμέσα πρόσβασηςπρόσβασης
3.3. όπουόπου ηη πρόσβασηπρόσβαση γίνεταιγίνεται μεμε σκάλασκάλα::

i.i. οιοι ορθοστάτεςορθοστάτες επεκτείνονταιεπεκτείνονται 107 107 cmcm πέρανπέραν τηςτης
εξέδραςεξέδρας

ii.ii. δάπεδοδάπεδο ελεύθεροελεύθερο απόαπό εμπόδιαεμπόδια

iii.iii. περίπτωσηπερίπτωση κατακόρυφηςκατακόρυφης σκάλαςσκάλας μεμε ύψοςύψος>10 >10 mm
: : χώροςχώρος ξεκούρασηςξεκούρασης στοστο μέσονμέσον τηςτης απόστασηςαπόστασης
βάσηςβάσης -- εξέδραςεξέδρας



ΚανΚαν.23 .23 ωςως 26:26: ΔΟΚΙΜΕΣΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΙΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΟΥΑΦΑΙΡΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΟΚΙΜΕΣΔΟΚΙΜΕΣ

δοκιμήδοκιμή απόαπό ««εγκεκριμένοεγκεκριμένο πρόσωποπρόσωπο»»
πρινπριν τητη χρήσηχρήση γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά
μετάμετά απόαπό ουσιαστικήουσιαστική αλλαγήαλλαγή ήή επισκευήεπισκευή

ΕπανυποβολήΕπανυποβολή σεσε δοκιμήδοκιμή: : 
i.i. συσκευέςσυσκευές πουπου είναιείναι τμήματμήμα τουτου εξοπλισμούεξοπλισμού πλοίουπλοίου

κάθεκάθε 5 5 χρόνιαχρόνια
ii.ii. ανυψωτικέςανυψωτικές συσκευέςσυσκευές προκυμαίαςπροκυμαίας κάθεκάθε 12 12 μήνεςμήνες

ΈκδοσηΈκδοση πιστοποιητικούπιστοποιητικού δοκιμήςδοκιμής



ΔΟΚΙΜΕΣΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ––
««ΕπικυρωμέναΕπικυρωμένα έγγραφαέγγραφα»»

εκεκ πρώτηςπρώτης όψεωςόψεως απόδειξηαπόδειξη ασφαλούςασφαλούς κατάστασηςκατάστασης τωντων
συσκευώνσυσκευών
καθορίζουνκαθορίζουν τοτο φορτίοφορτίο ασφαλούςασφαλούς λειτουργίαςλειτουργίας καικαι τατα
αποτελέσματααποτελέσματα τωντων δοκιμώνδοκιμών
μητρώομητρώο ανυψωτικώνανυψωτικών συσκευώνσυσκευών: : πιστοποιητικάπιστοποιητικά
χορηγούμεναχορηγούμενα ήή αναγνωριζόμενααναγνωριζόμενα ωςως έγκυραέγκυρα απόαπό τηντην
ΑρμόδιαΑρμόδια ΑρχήΑρχή

ΗΗ ΑρμόδιαΑρμόδια ΑρχήΑρχή διορίζειδιορίζει ήή αναγνωρίζειαναγνωρίζει
αρμόδιααρμόδια πρόσωπαπρόσωπα ήή
ΑρμόδιεςΑρμόδιες εθνικέςεθνικές ήή διεθνείςδιεθνείς οργανώσειςοργανώσεις
γιαγια τητη διενέργειαδιενέργεια δοκιμώνδοκιμών καικαι/ / ήή εξετάσεωνεξετάσεων



ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣΧΡΗΣΗΣ
ΚαμιάΚαμιά ανυψωτικήανυψωτική συσκευήσυσκευή, , αφαιρετόςαφαιρετός
εξοπλισμόςεξοπλισμός ήή άλληάλλη συσκευήσυσκευή χειρισμούχειρισμού φορτίουφορτίου
δενδεν πρέπειπρέπει νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί αναν::

1)1) ηη ΑρμόδιαΑρμόδια ΑρχήΑρχή δενδεν είναιείναι ικανοποιημένηικανοποιημένη απόαπό τηντην
αναφοράαναφορά σεσε πιστοποιητικόπιστοποιητικό δοκιμήςδοκιμής ήή εξέτασηςεξέτασης ήή
σεσε επικυρωμένοεπικυρωμένο έγγραφοέγγραφο

2)2) κατάκατά τηντην άποψηάποψη εγκεκριμένουεγκεκριμένου προσώπουπροσώπου, , τοτο
μηχάνημαμηχάνημα ήή ηη συσκευήσυσκευή δενδεν είναιείναι ασφαλήασφαλή γιαγια
χρήσηχρήση

ΜηΜη εφαρμογήεφαρμογή τουτου 1)  1)  μεμε τρόποτρόπο πουπου επιφέρειεπιφέρει
καθυστέρησηκαθυστέρηση στηστη φόρτωσηφόρτωση/ / εκφόρτωσηεκφόρτωση πλοίουπλοίου
όπουόπου οο εξοπλισμόςεξοπλισμός είναιείναι ικανοποιητικόςικανοποιητικός κατάκατά τηντην
κρίσηκρίση εγκεκριμένουεγκεκριμένου προσώπουπροσώπου



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑΦΟΡΤΙΑ ΉΉ ΟΥΣΙΕΣΟΥΣΙΕΣ

ΣυσκευασίαΣυσκευασία, , χειρισμόςχειρισμός, , αποθήκευσηαποθήκευση ήή
στοίβαγμαστοίβαγμα::
ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοντον ΚώδικαΚώδικα τουτου ΙΜΟΙΜΟ
((““International Maritime Dangerous Goods International Maritime Dangerous Goods 
CodeCode””))

ΠερίπτωσηΠερίπτωση σπασίματοςσπασίματος ήή βλάβηςβλάβης
εμπορευματοκιβωτίωνεμπορευματοκιβωτίων ήή δοχείωνδοχείων::
ΣταμάτημαΣταμάτημα εργασιώνεργασιών ((στηνστην περιοχήπεριοχή πουπου
επηρεάζεταιεπηρεάζεται) ) 
ΜεταφοράΜεταφορά εργατώνεργατών σεσε ασφαλήασφαλή χώροχώρο



ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟΧΩΡΟ
ΟΠΟΥΟΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΤΟΞΙΚΕΣΤΟΞΙΚΕΣ ΉΉ

ΒΛΑΒΕΡΕΣΒΛΑΒΕΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣΟΥΣΙΕΣ

ΉΉ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΠιστήΠιστή καικαι ενδελεχήςενδελεχής εφαρμογήεφαρμογή τωντων μέτρωνμέτρων
καικαι διαδικασιώνδιαδικασιών πουπου περιγράφονταιπεριγράφονται στοστο
ΆρθροΆρθρο 38 38 τουτου περίπερί ΕργοστασίωνΕργοστασίων ΝόμουΝόμου

((διαδικασίαδιαδικασία εισόδουεισόδου σεσε κλειστόκλειστό χώροχώρο--work work 
permit permit καικαι λεπτομερήλεπτομερή τεχνικάτεχνικά μέτραμέτρα πουπου

καταγράφονταικαταγράφονται ωςως όροιόροι στηνστην άδειαάδεια εισόδουεισόδου))



ΙΑΤΡΙΚΕΣΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
((ΚανονισμόςΚανονισμός 37)37)

ΠρέπειΠρέπει νανα καλύπτουνκαλύπτουν::
ΤουςΤους χειριστέςχειριστές ανυψωτικώνανυψωτικών συσκευώνσυσκευών
καικαι περονοφόρωνπερονοφόρων οχημάτωνοχημάτων..
ΤουςΤους εργάτεςεργάτες πουπου ασχολούνταιασχολούνται μεμε
φορτοεκφορτώσειςφορτοεκφορτώσεις καικαι χειρισμόχειρισμό
φορτίωνφορτίων..
ΣκοπόςΣκοπός: : ηη έκδοσηέκδοση ιατρικούιατρικού
πιστοποιητικούπιστοποιητικού καταλληλότηταςκαταλληλότητας. . 



ΙΑΤΡΙΚΕΣΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
((συνέχειασυνέχεια))

ΟιΟι εργαζόμενοιεργαζόμενοι υποβάλλονταιυποβάλλονται στιςστις ιατρικέςιατρικές
εξετάσειςεξετάσεις::
–– ΠρινΠριν απόαπό τηντην εργοδότησήεργοδότησή τουςτους
–– ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης εργοδότησήςεργοδότησής τουςτους. . 
–– ΜεΜε επανάληψηεπανάληψη κάθεκάθε τουλάχιστοντουλάχιστον δυοδυο (2) (2) 
χρόνιαχρόνια. . 

–– ΔευθετήσειςΔευθετήσεις απόαπό τοντον εργοδότηεργοδότη χωρίςχωρίς τηντην
οικονομικήοικονομική επιβάρυνσηεπιβάρυνση τωντων εργαζομένωνεργαζομένων..



ΙΑΤΡΙΚΕΣΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
((συνέχειασυνέχεια 2)2)

ΤοΤο είδοςείδος τωντων ιατρικώνιατρικών εξετάσεωνεξετάσεων πουπου
απαιτούνταιαπαιτούνται καθορίζεταικαθορίζεται μεμε ΔιάταγμαΔιάταγμα τηςτης
ΑρμοδίαςΑρμοδίας ΑρχήςΑρχής ((ΥπουργόςΥπουργός ΕργασίαςΕργασίας) ) σεσε
συνεννόησησυνεννόηση μεμε τοντον ΥπουργόΥπουργό ΥγείαςΥγείας ::

Το περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και
Υγείας στις Εργασίες Λιμένων (Ιατρικές
Εξετάσεις) Διάταγμα του 2002 

(Κ.Δ.Π. 321/2002)



ΑπαιτούμενεςΑπαιτούμενες ιατρικέςιατρικές εξετάσειςεξετάσεις
γιαγια χειριστέςχειριστές ανυψωτικώνανυψωτικών συσκευώνσυσκευών

καικαι περονοφόρωνπερονοφόρων οχημάτωνοχημάτων



ΑπαιτούμενεςΑπαιτούμενες ιατρικέςιατρικές εξετάσειςεξετάσεις
γιαγια εργάτεςεργάτες πουπου ασχολούνταιασχολούνται μεμε

φορτοεκφορτώσειςφορτοεκφορτώσεις καικαι χειρισμόχειρισμό φορτίωνφορτίων


