
∆ΣΕ32 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 32 

"Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε την φορτοεκφόρτωση 
πλοίων από τα ατυχήµατα" 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 12 Απριλίου 1932, στη δέκατη έκτη σύνοδό της, 
Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικά µε την προστασία των 
εργαζοµένων που απασχολούνται στη φορτοεκφόρτωση των πλοίων από τα ατυχήµα- 
τα, ζήτηµα που αποτελεί το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της συνόδου και, 
Αφού αποφάσισε οι προτάσεις αυτές να διατυπωθούν µε τη µορφή ∆ιεθνούς Σύµβα- 
σης, 
Αποδέχεται, σήµερα 27 Απριλίου 1932, την παρακάτω σύµβαση που θα αποκαλείται 
Σύµβαση για την προστασία των φορτοεκφορτωτών από τα ατυχήµατα (αναθεωρητι- 
κή), 1932, µε σκοπό να επικυρωθεί αυτή από τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργα- 
σίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργα- 
σίας. 

Άρθρο 1. 

Για τους σκοπούς αυτής της σύµβασης : 
(1) ο όρος "χειρισµοί", σηµαίνει και περιλαµβάνει ολόκληρη ή µέρος της εργασίας που 
εκτελείται στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο, για την φορτοεκφόρτωση κάθε σκάφους 
που χρησιµοποιείται στη θαλάσσια ή εσωτερική ναυσιπλοία, εκτός από τα πολεµι- 
κά, σε κάθε θαλάσσιο ή εσωτερικό λιµάνι, αποθήκη, αποβάθρα, προκυµαία ή άλλο 
παρόµοιο χώρο, όπου εκτελείται αυτή η εργασία, και 

(2) ο όρος "εργαζόµενος", σηµαίνει κάθε πρόσωπο που απασχολείται στους παραπά- 
νω χειρισµούς. 

Άρθρο 2. 

1. Όλα τα συνηθισµένα µέσα προσπέλασης που περνούν από δεξαµενή, αποβάθρα, 
προκυµαία, ή άλλους παρόµοιους τόπους που χρησιµοποιούνται από τους εργαζο- 
µένους για τη µετάβαση στο χώρο εργασίας όπου εκτελούνται οι χειρισµοί ή για 
την επιστροφή τους, καθώς και όλες οι θέσεις εργασίας που βρίσκονται στην ξηρά, 
πρέπει να διατηρούνται σε κατάσταση που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργα- 
ζοµένων οι οποίοι τους χρησιµοποιούν. 

2. Ειδικότερα: 
(1) Κάθε χώρος εργασίας που βρίσκεται στην ξηρά και όλα τα επικίνδυνα τµήµατα των 
παραπάνω µέσων προσπέλασης που οδηγούν σ' αυτό το χώρο, από την πλησιέστερη 
δηµόσια οδό, πρέπει να φωτίζονται ικανοποιητικά και µε ασφαλή τρόπο. 

(2) Οι αποβάθρες και οι προκυµαίες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από εµπορεύµατα, 
σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να διατηρείται ελεύθερη η δίοδος προς τα µέσα προ- 
σπέλασης που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

(3) Όταν αφήνεται δίοδος κατά µήκος του κρηπιδώµατος της προκυµαίας ή της απο- 
βάθρας πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 90 εκατοστών του µέτρου (3 πόδια) και 
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να είναι ελεύθερη από κάθε άλλο εµπόδιο, εκτός από τις µόνιµες κατασκευές, ή τις 
συσκευές και τα µηχανήµατα που είναι σε χρήση. 

(4) Στο µέτρο που αυτό είναι πρακτικά δυνατό, λαµβανοµένης υπόψη της κίνησης και 
της εργασίας, πρέπει: 

α) κάθε επικίνδυνο τµήµα των παραπάνω µέσων προσπέλασης, καθώς και των τόπων 
εργασίας (π.χ. επικίνδυνα ανοίγµατα, γωνίες και άκρα), να είναι εφοδιασµένο µε 
κατάλληλο κιγκλίδωµα, ύψους τουλάχιστον 75 εκ. του µέτρου (2 ποδ. και 6 δακτ.) 

β) οι επικίνδυνες διαβάσεις που βρίσκονται πάνω σε γέφυρες, φατνώµατα κύτους, 
φράγµατα δεξαµενών (βάνες), να είναι εφοδιασµένες από όλες τις πλευρές µε 
προφυλακτήρα ύψους 75 εκατ. του µέτρου (2 ποδ. και 6 δακτ.), τουλάχιστον, και ο 
προφυλακτήρας αυτός να συνεχίζει να εκτείνεται προς κάθε άκρο σε επαρκές 
µήκος όχι µεγαλύτερο από 4,5 µέτρα (5 γυάρδες). 

(5) Οι απαιτήσεις των διαστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (4) αυτού του 
άρθρου θα θεωρούνται ότι ικανοποιούνται, αναφορικά µε τα µηχανήµατα που βρί- 
σκονται σε χρήση κατά την ηµεροµηνία της επικύρωσης αυτής της σύµβασης, αν οι 
αριθµοί των µέτρων που στην πραγµατικότητα υπάρχουν δεν υπολείπονται περισ- 
σότερο από 10% εκείνων που αναφέρονται σ' αυτή την παράγραφο 4. 

Άρθρο 3. 

1. Στην περίπτωση που ένα πλοίο βρίσκεται ελλιµενισµένο κοντά σε προκυµαία ή σε 
άλλο κτίριο για την εκτέλεση χειρισµών, πρέπει να υπάρχουν ασφαλή µέσα στη 
διάθεση των εργαζοµένων για την επιβίβαση ή αποβίβασή τους από το πλοίο, εκτός 
εάν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν και δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις, χωρίς 
να εκτίθενται άσκοπα σε κινδύνους ατυχήµατος. 

2. Τα παραπάνω µέσα προσπέλασης θα πρέπει να είναι: 
α) όπου είναι πρακτικά δυνατό, µια σκάλα εξώστη του πλοίου, εναέρια διάβαση ή 
άλλη παρόµοια κατασκευή. β) στις άλλες 

περιπτώσεις, µια σκάλα. 
3. Τα µέσα που προσδιορίζονται στο εδάφιο (α) της παρ. (2) αυτού του άρθρου, πρέπει 
να έχουν πλάτος τουλάχιστον 55 εκατ. (22 δακτύλων) και να είναι κατάλληλα στε- 
ρεωµένα ώστε να µην επιτρέπεται µετατόπισή τους. ∆εν πρέπει να έχουν µεγάλη 
κλίση, ενώ για την κατασκευή τους πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά άριστης ποι- 
ότητας και σε καλή κατάσταση. Και στις δύο πλευρές και σε όλο το µήκος τους 
πρέπει να έχουν κιγκλίδωµα καθαρού ύψους τουλάχιστον 82 εκατ. (2 ποδ. και 9 
δακτ.) ή εφόσον πρόκειται για κλίµακα εξώστη, κατάλληλο προφυλακτήρα του 
ίδιου ύψους από τη µια πλευρά, µε την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά προστατεύ- 
εται επαρκώς από την πλευρά του σκάφους. 
Πάντως, όλα τα προφυλακτικά µέσα που χρησιµοποιούνται κατά την ηµεροµηνία 
κύρωσης της σύµβασης, θα µπορούν να παραµείνουν σε χρήση : α) αν φέρουν και 

από τις δύο πλευρές κιγκλίδωµα καθαρού ύψους τουλάχιστον 80 
εκατ. (2 ποδ. και 8 δακτ.), µέχρις ότου αντικατασταθεί το κιγκλίδωµα, β) αν φέρουν 

και από τις δύο πλευρές κιγκλίδωµα καθαρού ύψους τουλάχιστον 75 εκ. 
(2 ποδ. και 6 δακτ.), για ένα χρόνο από την ηµεροµηνία κύρωσης της σύµβασης. 

4. Οι κλίµακες που αναφέρονται στο εδαφ.(β) της παραγρ. (2) αυτού του άρθρου πρέ- 
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πει να έχουν επαρκές µήκος και αντοχή και να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες. 
5. α) Οι αρµόδιες αρχές µπορεί να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις διατάξεις αυτού του 

άρθρου όταν κρίνουν ότι οι προφυλάξεις που καθορίζονται σ' αυτό το άρθρο δεν 
είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θα εφαρµόζονται στα µεσοδώµατα εµπορευ-
µάτων ή στις εναέριες διαβάσεις, όταν αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 
για τους χειρισµούς. 

6. Οι εργαζόµενοι δε θα πρέπει να χρησιµοποιούν ή να απαιτείται να χρησιµοποιούν 
άλλα µέσα προσπέλασης, εκτός από εκείνα που καθορίζονται ή επιτρέπονται από 
αυτό το άρθρο. 

Άρθρο 4. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόµενοι πρέπει να χρησιµοποιήσουν, για την 
επιβίβαση ή αποβίβασή τους, για εκτέλεση χειρισµού, πλωτό µέσο, θα πρέπει να λαµ-
βάνονται κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή τους µεταφορά, στα οποία θα περιλαµβά-
νεται και ο καθορισµός των όρων που πρέπει να πληρούν τα πλωτά ναυπηγήµατα που 
χρησιµοποιούνται γι' αυτό το σκοπό. 

Άρθρο 5. 

1. Όταν οι εργαζόµενοι έχουν να πραγµατοποιήσουν εργασίες µέσα στο κύτος του 
οποίου το βάθος είναι 1,50 µ και πάνω (5 πόδια) από την επιφάνεια της γέφυρας, 
πρέπει να υπάρχουν στη διάθεσή τους µέσα πρόσβασης που να παρέχουν εγγυή- 
σεις ασφάλειας. 

2. Τα µέσα αυτά πρόσβασης είναι συνήθως µια σκάλα η οποία θα θεωρείται ότι παρέ- 
χει εγγυήσεις ασφάλειας: 

α) εάν παρέχει στα πόδια στήριγµα του οποίου το βάθος µαζί µε το χώρο πίσω από τη 
σκάλα θα είναι τουλάχιστον 11,5 εκ. (4,5 δάκτυλοι) µε πλάτος τουλάχιστον 25 
εκατ. (10 δάκτυλοι) και σταθερή στήριξη στα πόδια. β) εάν δε στηρίζεται σε 

προεξοχή της γέφυρας, παρά µόνο εάν αυτό είναι απόλυτα 
αναγκαίο για να µην εµποδίζει τα φατνώµατα του κύτους, γ) εάν συνεχίζεται και 

βρίσκεται στην ίδια γραµµή µε τα µέσα που παρέχουν ασφαλή 
στήριξη στα πόδια και στα χέρια και βρίσκονται στα χείλη των ανοιγµάτων (π.χ. 
κάσεςή κουβούσια), δ) εάν τα µέσα που αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο παρέχουν στα πόδια 
στήριγµα του οποίου το βάθος µαζί µε το χώρο πίσω από τα µέσα είναι τουλάχι- 
στον 11,5 εκατ. (4,5 δάκτυλοι) για ένα πλάτος τουλάχιστον 25 εκατ. (10 πόδια), ε) 

σε περίπτωση που υπάρχουν χωριστές σκάλες µεταξύ των κατωτέρων γεφυρών, 
εάν οι σκάλες αυτές είναι, κατά το δυνατό, στην ίδια γραµµή µε τη σκάλα που αρχί- 
ζει από την ψηλότερη γέφυρα. Εντούτοις, όταν, λόγω της κατασκευής του πλοίου, 

δεν είναι δυνατό λογικά να απαι- 
τηθεί η εγκατάσταση σκάλας, οι αρµόδιες αρχές θα έχουν την ευχέρεια να επιτρέ- 
ψουν άλλα µέσα πρόσβασης, µε τον όρο ότι τα µέσα αυτά πληρούν, στο µέτρο που 
είναι δυνατό να εφαρµοστούν, τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το άρθρο 
αυτό σχετικά µε τις σκάλες. 

135 



∆ΣΕ32 

Στην περίπτωση των πλοίων που υπάρχουν κατά το χρόνο της επικύρωσης αυτής της 
σύµβασης και µέχρι να αντικατασταθούν οι σκάλες και τα προστατευτικά µέσα, οι 
απαιτήσεις των διαστάσεων που προβλέπονται στα εδάφια α) και δ) αυτής της 
παραγράφου θα θεωρούνται ότι ικανοποιούνται εάν οι αριθµοί των πραγµατικών 
µέτρων δεν υπολείπονται περισσότερο από το 10% των αριθµών που αναφέρονται 
στα παραπάνω εδάφια α) και δ). 

3. Κοντά στα χείλη του κάθε φατνώµατος του κύτους θα πρέπει να αφήνεται αρκετός 
ελεύθερος χώρος ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των µέσων πρόσβασης. 

4. Οι διάδροµοι των αξόνων θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι και από τις δύο πλευρές 
µε λαβές και κατάλληλα στηρίγµατα για τα πόδια. 

5. Εφόσον πρέπει να χρησιµοποιηθεί σκάλα µέσα σε κύτος ενός σκάφους που δεν 
έχει γέφυρα, ο εργολήπτης των εργασιών αυτών θα πρέπει να φέρει τη σκάλα 
αυτή. Θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη στα πάνω άκρα της µε άγκιστρα ή µε άλλα 
µέσα ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά της. 

6. Οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν ούτε να υποχρεωθούν να χρησι- 
µοποιήσουν µέσα που δεν αναφέρονται ειδικά στο άρθρο αυτό. 

7. Τα πλοία που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία επικύρωσης αυτής της σύµβασης θα 
εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που επιβάλλονται από τις δια- 
τάξεις της παραγράφου 2 [εδάφια α) και δ)] και από τις προδιαγραφές της παρα- 
γράφου 4 αυτού του άρθρου, για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνάει τα τέσσερα 
χρόνια από την ηµεροµηνία της επικύρωσης αυτής. 

Άρθρο 6. 

1. Κατά το χρόνο που οι εργαζόµενοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο για την εκτέλεση 
των εργασιών, κάθε φάτνωµα κύτους που προορίζεται για εµπορεύµατα και έχει 
βάθος που ξεπερνάει το 1,50 µ. (5 πόδια), µετρηµένο από το επίπεδο της γέφυρας 
µέχρι το βάθος του κύτους και δεν προστατεύεται µέχρι ένα καθαρό ύψος 75 εκατ. 
τουλάχιστον (2 πόδια και 6 δάκτυλοι) από καλύµµατα πρέπει, όταν δεν χρησιµοποι- 
είται για τη µεταφορά εµπορευµάτων, άνθρακος και άλλων υλικών, να περιβάλλε- 
ται αποτελεσµατικά µε προφυλακτήρα ύψους 90 εκατ. (3 ποδιών) και να είναι απο- 
τελεσµατικά κλειστό. Η εθνική νοµοθεσία θα αποφασίζει αν οι διατάξεις αυτής της 
παραγράφου θα πρέπει να εφαρµόζονται στη διάρκεια των γευµάτων και άλλων 
σύντοµων διακοπών της εργασίας. 

2. Παρόµοια µέτρα θα λαµβάνονται, σε περίπτωση ανάγκης για να προστατεύονται 
όλα τα άλλα ανοίγµατα στη γέφυρα που θα µπορούσαν να εµφανίσουν κίνδυνο για 
τους εργαζοµένους. 

Άρθρο 7. 

1. Όταν οι εργασίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν πάνω στο πλοίο, τα µέσα πρόσβα- 
σης στο πλοίο καθώς και όλα τα µέρη του πλοίου όπου απασχολούνται οι εργαζό- 
µενοι ή είναι δυνατό να µεταβούν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους πρέπει 
να φωτίζονται αποτελεσµατικά. 

2. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα φωτισµού δεν πρέπει να είναι επικίνδυνα για την ασφά- 
λεια των εργαζοµένων ούτε να παρεµποδίζουν την πλεύση άλλων πλοίων. 
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Άρθρο 8. 
Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζοµένων, όταν απασχολούνται µε την αφαί-
ρεση ή τοποθέτηση καλυµµάτων στα φατνώµατα του κύτους, καθώς και δοκών ή δοκί-
δων που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των φατνωµάτων: 
1) τα καλύµµατα των φατνωµάτων καθώς και οι δοκοί και δοκίδες που θα καλύπτουν 

τα φατνώµατα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 
2) τα καλύµµατα των φατνωµάτων πρέπει να έχουν λαβές ανάλογες µε το βάρος και 

τις διαστάσεις τους, εκτός εάν η κατασκευή του φατνώµατος ή των καλυµµάτων 
των φατνωµάτων είναι τέτοια ώστε η ύπαρξη της λαβής αυτής να είναι περιττή, 

3) οι δοκοί και οι δοκίδες που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των φατνωµάτων 
πρέπει να είναι εφοδιασµένες για την αφαίρεση και την επανατοποθέτησή τους µε 
τέτοια µέσα ώστε οι εργαζόµενοι να µην έχουν ανάγκη να ανεβαίνουν στους 
δοκούς ή στις δοκίδες για να τοποθετήσουν εκεί αυτά τα µέσα, 

4) όλα τα καλύµµατα των φατνωµάτων, οι δοκοί και οι δοκίδες, πρέπει, εφόσον δεν 
είναι δυνατή η εναλλαγή τους, να φέρουν ευδιάκριτα σηµεία για τη γέφυρα και το 
φάτνωµα στο οποίο ανήκουν, καθώς και για τη θέση τους πάνω σ' αυτά, 

5) τα καλύµµατα φατνωµάτων δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 
πλατφόρµων που χρησιµεύουν στο χειρισµό του φορτίου ούτε για οποιοδήποτε 
άλλο σκοπό που είναι δυνατό να τους προξενήσει βλάβες. 

Άρθρο 9. 
1. Θα λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε τα ανυψωτικά µηχανήµατα, καθώς και όλα 
τα βοηθητικά σταθερά ή κινητά µηχανήµατα να χρησιµοποιούνται για τους χειρι- 
σµούς που πραγµατοποιούνται στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο, µόνον εφόσον είναι 
δυνατό να λειτουργούν ακίνδυνα. 

2. Ειδικότερα: 
 

1) πριν από τη λειτουργία τους, οι συσκευές αυτές και τα µηχανήµατα που θεωρού- 
νται ως εξαρτήµατά τους από την εθνική νοµοθεσία και είναι µόνιµα εγκατεστηµέ- 
να στο πλοίο, καθώς και οι αλυσίδες ή τα µεταλλικά καλώδια που η χρησιµοποίησή 
τους συνδέεται µε τη λειτουργία τους, πρέπει, µε φροντίδα κάθε αρµόδιου προσώ- 
που και σύµφωνα µε τις καθορισµένες προϋποθέσεις, να ελέγχονται και να δοκιµά- 
ζονται κατάλληλα, το δε ανώτατο φορτίο τους να βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό, 

2) µετά τη λειτουργία τους, κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα που χρησιµοποιείται στην ξηρά 
ή πάνω στο πλοίο και όλα τα προσαρµοσµένα στο πλοίο µηχανήµατα που θεωρού- 
νται ως βοηθητικά του, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θα εξετάζονται επιστα- 
µένως ή θα επιθεωρούνται µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

(α) θα εξετάζονται λεπτοµερειακά κάθε 4 χρόνια και θα επιθεωρούνται κάθε 12 µήνες : 
οι φορτωτήρες, οι τριβείς και τα στεφάνια ιστών και φορτωτήρων, τα ποντούζια, οι 
αναρτήρες και όλα τα µόνιµα εγκατεστηµένα µηχανήµατα των οποίων η αποσύν-δεση 
είναι εξαιρετικά δύσκολη, 

(β) θα εξετάζονται λεπτοµερειακά κάθε 12 µήνες : όλα τα ανυψωτικά µηχανήµατα 
(γερανοί, βαρούλκα), πολύσπαστα, σιδερένια άγκιστρα και κάθε άλλο βοηθητικό 
µηχάνηµα που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (α). Όλα τα κινητά µηχανήµατα (π.χ. 
αλυσίδες, µεταλλικά καλώδια, δακτύλιοι, άγκι- 
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στρα) πρέπει να επιθεωρούνται, πριν από κάθε χρήση, εκτός εάν έχουν επιθεωρη- 
θεί σε χρόνο λιγότερο από 3 µήνες. 
Οι αλυσίδες δεν πρέπει να µικραίνουν µε το σύστηµα των κόµπων και πρέπει να 
λαµβάνονται προφυλάξεις για να µην µπορούν να φθείρονται τριβόµενες σε µυτε- 
ρές ακµές. 
Τα σιδερένια ποντούζια ή οι συνδέσεις καλωδίων θα πρέπει να φέρουν τρεις στρο- 
φές µε το σχοινί και δύο στροφές µε το µισό των συρµάτων της κάθε πλευράς. 
Εντούτοις, η πιο πάνω προδιαγραφή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τον απο- 
κλεισµό της χρήσης µιας άλλης µορφής θηλειάς που θα είχε την ίδια αποτελεσµα- 
τικότητα µε την καθοριζόµενη από την διάταξη αυτή. 

3) Αλυσίδες και παρόµοιας µορφής µηχανισµοί που προσδιορίζονται από την εθνική 
νοµοθεσία (π.χ. άγκιστρα, δακτύλιοι, κρίκοι, αρπάγες) πρέπει, εκτός εάν έχουν 
υποβληθεί σε άλλες κατάλληλες κατεργασίες που είναι δυνατό να περιγράφονται 
από την εθνική νοµοθεσία, να υποβάλλονται σε ανόπτηση, κάτω από τον έλεγχο 
ενός κατάλληλου προσώπου, σύµφωνα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

(α) αλυσίδες και προαναφερθέντα µηχανήµατα που βρίσκονται πάνω στο πλοίο: 
(1) αλυσίδες και µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται τακτικά των 12,5 χιλιοστών 

(µισού δακτύλου) ή λιγότερο, µια φορά κάθε 6 µήνες. 
(2) οποιεσδήποτε άλλες αλυσίδες και µηχανήµατα (περιλαµβανοµένων και των αλυσί- 

δων ανάρτησης, µε εξαίρεση εκείνες που είναι εξαρτηµένες στους φορτωτήρες ή 
τους ιστούς) που χρησιµοποιούνται τακτικά, µια φορά κάθε 12 µήνες. 
Εντούτοις, σε περίπτωση µηχανηµάτων τέτοιας µορφής που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά σε γερανούς και σε άλλες χειροκίνητες ανυψωτικές συσκευές το 
χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1) θα είναι 12 µήνες αντί 
για 6, και το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 2) θα είναι 24 
µήνες αντί για 12. 
Επίσης, σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή κρίνει, λόγω των διαστάσεων, της 
σύστασης, των υλικών ή της σπάνιας χρησιµοποίησης όλων των παραπάνω µηχα-
νηµάτων, ότι η τήρηση των διατάξεων αυτής της παραγράφου που αναφέρεται 
στην ανόπτηση δεν είναι αναγκαία για την προστασία των εργαζοµένων, η αρχή 
αυτή µπορεί, µε έγγραφο πιστοποιητικό (το οποίο µπορεί να ανακαλέσει οποτεδή-
ποτε) να εξαιρεί τα µηχανήµατα αυτά από την εφαρµογή αυτών των διατάξεων, µε 
την επιφύλαξη των όρων που µπορεί να καθορίζονται στο πιστοποιητικό. 

(β) αλυσίδες και προαναφερθέντα µηχανήµατα που δε βρίσκονται πάνω στο πλοίο : 
Πρέπει να προβλέπονται µέτρα για να εξασφαλίζεται η ανόπτηση των αλυσίδων και 
των µηχανηµάτων αυτών. 

(γ) αλυσίδες και προαναφερθέντα µηχανήµατα που βρίσκονται ή όχι πάνω στο πλοίο : 
Οι αλυσίδες και τα µηχανήµατα που έχουν επιµηκυνθεί, τροποποιηθεί ή επισκευα-
σθεί µε συγκόλληση πρέπει να δοκιµάζονται και να ελέγχονται πάλι. 

4. Θα τηρούνται επίσηµα πρακτικά στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο, ανάλογα µε την περί-
πτωση, κατάλληλα ελεγµένα, που θα αποτελούν επαρκές τεκµήριο της ασφαλείας 
της λειτουργίας των συσκευών και των µηχανηµάτων, για τα οποία πρόκειται. Τα 
πρακτικά αυτά πρέπει να αναφέρουν το ανώτατο βάρος του επιτρεποµένου φορτί-
ου, καθώς και την ηµεροµηνία και το αποτέλεσµα των δοκιµών και των ελέγχων 
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που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου και των ανοπτήσε-
ων ή άλλων εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Τα πρακτικά αυτά 
πρέπει να παρουσιάζονται από το επιφορτισµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο 
µετά από αίτηση του αρµόδιου προσώπου. 

5. Σε κάθε γερανό, ελαφράς ή βαριάς άρσης, αρτάνη και ελικοειδή αλυσίδα, καθώς και 
σε κάθε παρεµφερές ανυψωτικό µηχάνηµα που χρησιµοποιείται στο πλοίο και ανα- 
φέρεται ειδικά από την εθνική νοµοθεσία, πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα το 
ανώτατο επιτρεπόµενο όριο βάρους. Το ανώτατο όριο φορτίου για τις ελικοειδείς 
αλυσίδες θα σηµειώνεται µε εµφανείς αριθµούς ή µε γράµµατα πάνω στις ίδιες τις 
αλυσίδες ή καλύτερα πάνω σε πλάκα ή δακτύλιο από ανθεκτική ουσία που θα είναι 
σταθερά προσαρτηµένος στις αλυσίδες. 

6. Όλοι οι κινητήρες, οδοντωτοί τροχοί, συσκευές µετάδοσης κίνησης µε αλυσίδα ή 
µε τριβή, ηλεκτρικοί αγωγοί υπό τάση και σωλήνες ατµού θα πρέπει (εκτός εάν 
αποδειχθεί ότι, λόγω της θέσης ή της κατασκευής τους, εµφανίζουν από την 
άποψη της ασφάλειας όλων των απασχολουµένων εργαζοµένων τις ίδιες εγγυή- 
σεις σα να ήταν αποτελεσµατικά προστατευµένοι) να είναι εφοδιασµένοι µε προ- 
στατευτικά µέσα, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί χωρίς να 
παρεµποδίζεται η ασφάλεια χειρισµών του πλοίου. 

7. Οι γερανοί και τα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε αποτελεσµατικά µέσα 
προστασίας που να περιορίζουν στο ελάχιστο τους κινδύνους από κάθε τυχαία 
πτώση του φορτίου κατά την ανύψωση ή καταβίβασή του. 

8. Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε από τη διαφυγή ατµού και, στο 
µέτρο του δυνατού, από τον ατµό που εξέρχεται, από κάθε βαρούλκο ή γερανό, να 
µην παρεµποδίζεται η ορατότητα σε κάθε χώρο εργασίας όπου απασχολείται εργα- 
ζόµενος. 

9. Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε η βάση του φορτίου να µην µπορεί 
να εγκαταλείψει τυχαία το υποστήριγµά της. 

Άρθρο 10. 

Μόνο τα αρµόδια και εµπιστοσύνης άτοµα πρέπει να απασχολούνται µε την οδήγηση 
των µηχανών ανύψωσης ή µεταφοράς που κινούνται µε µηχανική ή άλλη κίνηση ή να 
δίνουν σήµατα στους οδηγούς αυτών των µηχανηµάτων ή ακόµα να εποπτεύουν το 
κινούµενο αναρτηµένο φορτίο µε τα τύµπανα ή µε τα εξέλικτρα των βαρούλκων. 

Άρθρο 11. 

1. Κανένα φορτίο δε θα παραµένει αιωρούµενο από ανυψωτικό µηχάνηµα εάν η λει- 
τουργία του δε βρίσκεται κάτω από τον αποτελεσµατικό έλεγχο αρµόδιου ατόµου, 
κατά το χρόνο που το φορτίο παραµένει ανυψωµένο. 

2. Κατάλληλα µέτρα πρέπει να προβλέπονται ώστε να υπάρχει ένα άτοµο για να δίνει 
σήµατα εφόσον η παρουσία του είναι αναγκαία για την ασφάλεια των εργαζοµέ- 
νων. 

3. Κατάλληλα µέτρα πρέπει να προβλέπονται για να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση 
µεθόδων εργασίας επικίνδυνων κατά την στοίβαση ή αποστοίβαση, την τακτοποίη- 
ση ή τη µετατόπιση του φορτίου ή άλλο σχετικό χειρισµό του. 

139 



∆ΣΕ32 

4. Πριν χρησιµοποιηθεί ένα φάτνωµα, πρέπει να αφαιρούνται οι δοκοί και οι δοκίδες, ή 
να στερεώνονται σταθερά για να αποφεύγεται η µετατόπισή τους. 

5. Όλες οι προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται ώστε να είναι σε θέση οι εργαζόµενοι 
να εγκαταλείπουν εύκολα τα κύτη ή τις ενδιάµεσες γέφυρες, όταν ασχολούνται µε 
τη φόρτωση ή την εκφόρτωση άνθρακα ή άλλων χύδην φορτίων. 

6. ∆ε θα χρησιµοποιείται οποιοδήποτε ικρίωµα για εργασίες αν δεν είναι καλά και στε- 
ρεά κατασκευασµένο, κατάλληλα υποβασταζόµενο και, όπου είναι αναγκαίο, στα- 
θερά προσαρµοσµένο. 
Για τη µεταφορά του φορτίου µεταξύ του πλοίου και της ξηράς δεν είναι δυνατή η 
χρησιµοποίηση χειράµαξας σε περίπτωση που το δάπεδο εργασίας έχει κλίση σε 
τέτοιο σηµείο που να εµφανίζει κίνδυνο. 

Τα δάπεδα εργασίας θα πρέπει, αν αυτό είναι αναγκαίο, να καλύπτονται κατάλληλα 
ώστε να παρεµποδίζουν το γλίστρηµα των εργαζοµένων. 

7. Όταν ο χώρος εργασίας σ' ένα κύτος περιορίζεται στις διαστάσεις του φατνώµα- 
τος, δεν πρέπει, εκτός εάν πρόκειται να αποστοιβαχτεί ή να συγκεντρωθεί το φορ- 
τίο στην αρτάνη : 

α) να στερεώνονται άγκιστρα στα σχοινιά ή άλλα σηµεία πρόσδεσης που περιβάλλουν 
δέµατα βάµβακος, µαλλιού, φελλού, σάκους κάνναβης ή άλλα παρόµοια εµπορεύ-
µατα, 

β) να χρησιµοποιείται ειδική αρπάγη για βαρέλια κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση 
βαρελιών, εκτός εάν η κατασκευή και η φύση των βαρελιών, καθώς και η διάταξη 
και κατάσταση των αρπαγών επιτρέπουν να γίνει αυτό χωρίς πιθανό κίνδυνο. 

8. Κανένα ανυψωτικό µηχάνηµα, όποιο και νάναι, δε θα πρέπει να φορτώνεται πάνω 
από το ανώτατο επιτρεπόµενο βάρος φορτίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις και 
µόνο στο µέτρο που η εθνική νοµοθεσία το επιτρέπει. 

9. Οι γερανοί που χρησιµοποιούνται στην ξηρά και έχουν ισχύ που µεταβάλλεται (π.χ. 
µε την ανύψωση ή την κατάβαση του τόξου, γιατί η ικανότητα φόρτωσης ποικίλλει 
ανάλογα µε τη γωνία του τόξου) πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε αυτόµατο δείκτη 
ή πίνακα που να αναφέρει τα ανώτατα όρια φόρτωσης που αντιστοιχούν στις διά- 
φορες κλίσεις του τόξου. 

Άρθρο 12. 

Οι εθνικές νοµοθεσίες πρέπει να προβλέπουν τις απαραίτητες προφυλάξεις, λαµβάνο-
ντας υπόψη τις συνθήκες κάθε ειδικής περίπτωσης, για να εξασφαλιστεί κατάλληλη 
προστασία των εργαζοµένων όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες κατά τις οποί-
ες οι εργαζόµενοι είναι δίπλα ή κοντά σε υλικά που λόγω της φύσης ή της κατάστα-
σής τους εκείνη τη στιγµή εµφανίζουν κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία τους, ή εάν 
πρόκειται να εργαστούν σε χώρους που έχουν εναποτεθεί τέτοια υλικά. 

Άρθρο 13. 

1. Σε αποθήκες, αποβάθρες, προκυµαίες και άλλους παρόµοιους χώρους που συχνά 
χρησιµοποιούνται για εργασίες, η εθνική νοµοθεσία λαµβάνοντας υπόψη τις τοπι-
κές συνθήκες, πρέπει να προβλέπει µέσα πρώτων βοηθειών διευθετηµένα µε 
τέτοιο τρόπο ώστε οι πρώτες βοήθειες να εξασφαλίζονται ταχύτατα και σε περί- 
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πτωση σοβαρού ατυχήµατος να µπορεί ο ενδιαφερόµενος να µεταφέρεται γρήγο-
ρα στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. Πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για υλικό 
πρώτων βοηθειών που θα βρίσκεται στους χώρους αυτούς σε κατάσταση και θέση 
τέτοια ώστε να είναι προσιτό και να χρησιµοποιείται αµέσως κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 

Τα υλικά αυτά πρώτων βοηθειών πρέπει να βρίσκονται κάτω από την εποπτεία ενός ή 
περισσοτέρων υπευθύνων προσώπων στα οποία θα περιλαµβάνονται και πρόσω-πα 
που θα είναι σε θέση να παρέχουν πρώτες βοήθειες και να είναι έτοιµα να προ-
σφέρουν πρόθυµα και άµεσα τις υπηρεσίες τους κατά το ωράριο της εργασίας. 2. 
Κατάλληλα µέτρα πρέπει να λαµβάνονται επίσης στις αποθήκες, αποβάθρες, προ-
κυµαίες και άλλους παρόµοιους χώρους για να παρέχεται βοήθεια στους εργαζο-
µένους που πέφτουν στο νερό. 

Άρθρο 14. 

Κανείς δε θα έχει το δικαίωµα να αφαιρεί ή να µετατοπίζει τα κιγκλιδώµατα, περάσµα-
τα, προστατευτικά µέτρα ή φωτιστικά µέσα, φώτα, επιγραφές, ικριώµατα συντήρησης 
ή άλλα αντικείµενα από εκείνα που προβλέπονται σ' αυτή τη σύµβαση, εκτός εάν 
υπάρχει άδεια ή σε περίπτωση ανάγκης. Τα πιο πάνω αντικείµενα θα πρέπει να επα-
νέρχονται στη θέση τους µε την εκπνοή της προθεσµίας για την οποία υπήρξε ανα-
γκαία η αφαίρεσή τους. 

Άρθρο 15. 

1. Κάθε Μέλος µπορεί να επιτρέπει ολικές ή µερικές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις 
αυτής της σύµβασης όσον αφορά στις αποθήκες, προκυµαίες, αποβάθρες και 
άλλους παρόµοιους χώρους όπου εκτελούνται ευκαιριακές µόνο εργασίες ή στους 
οποίους η κίνηση είναι µικρή και περιορισµένη στα µικρά πλοία, ή όσον αφορά σε 
ορισµένα ειδικά πλοία ή ορισµένες ειδικές κατηγορίες πλοίων, ή πλοία που δεν 
έχουν µία ορισµένη χωρητικότητα, καθώς και στην περίπτωση που λόγω των κλιµα- 
τολογικών συνθηκών, δεν είναι πρακτικά δυνατό να απαιτηθεί η τήρηση των διατά- 
ξεων αυτής της σύµβασης. 

2. Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται για τις διατάξεις σύµφωνα 
µε τις οποίες θα εγκρίνονται οι ολικές ή µερικές εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν. 

Άρθρο 16. 

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, τα µέτρα που 
προβλέπονται από τη σύµβαση αυτή και τα οποία επιδρούν στην κατασκευή ή στο 
µόνιµο εξοπλισµό του πλοίου πρέπει να εφαρµόζονται χωρίς προθεσµία στα πλοία 
των οποίων η κατασκευή θα έχει αρχίσει µετά την ηµεροµηνία επικύρωσης αυτής της 
σύµβασης και πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα πλοία µέσα σε χρονικό διάστηµα 4 
ετών από την παραπάνω ηµεροµηνία. Εντούτοις, πριν από την εκπνοή αυτής της προ-
θεσµίας τα µέτρα αυτά πρέπει να εφαρµόζονται σ' αυτά τα άλλα πλοία εφόσον αυτό 
είναι λογικό και πρακτικά πραγµατοποιήσιµο. 
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ΆρθροΠ. 
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή όλων των κανονισµών για την προ-
στασία των εργαζοµένων από τα ατυχήµατα : 
1) οι κανονισµοί αυτοί πρέπει να καθορίζουν σαφώς τα πρόσωπα ή τους οργανισµούς 
στους οποίους ανήκει η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων. 

2) πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την καθιέρωση ενός αποτελεσµατικού συστήµα- 
τος επιθεώρησης και για τον καθορισµό των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης 
των κανονισµών. 

3) τα κείµενα ή περιλήψεις των κανονισµών πρέπει να αναρτώνται σε πολύ εµφανή 
σηµεία στις αποθήκες, αποβάθρες, προκυµαίες και σε άλλους παρόµοιους χώρους 
που συχνά χρησιµοποιούνται για εργασίες. 

Άρθρο 18. 

1. Κάθε Μέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνάψει συµφωνία αµοιβαιότητας µε 
τα υπόλοιπα Μέλη που έχουν επικυρώσει αυτή τη σύµβαση, που θάχει ως βάση 
αυτή τη σύµβαση. Η συµφωνία θα περιλαµβάνει αµοιβαία αναγνώριση των µέτρων 
που έχουν ληφθεί στις αντίστοιχες χώρες για τις δοκιµές, τους ελέγχους, τις ανο- 
πτήσεις και την αµοιβαία παροχή πιστοποιητικών και σχετικών πρακτικών. 

2. Η αµοιβαία αυτή υποχρέωση αναλαµβάνεται µε την προϋπόθεση ότι, προκειµένου 
για ναυπήγηση πλοίου ή για εργαλεία που χρησιµοποιούνται πάνω στο πλοίο, καθώς 
επίσης και για πρακτικά ή διάφορες διατάξεις που τηρούνται πάνω στα πλοία, σύµ- 
φωνα µε τη σύµβαση, αυτή, κάθε Μέλος πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι διατάξεις που 
έγιναν αποδεκτές από κάποιο άλλο Μέλος, παρέχουν στους εργαζοµένους ασφά- 
λεια ίση µ' αυτήν που πραγµατικά επιβάλλεται από την οικεία νοµοθεσία. 

3. Εξάλλου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τις Κυβερνήσεις οι υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την παράγραφο 11 του άρθρου 19 του Καταστατικού Χάρτη της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Άρθρο 19. 

Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον 
Καταστατικό Χάρτη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, θα κοινοποιούνται στο Γενι-
κό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. 

Άρθρο20. 

1. Η Σύµβαση αυτή θα δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργα- 
σίας που η επικύρωσή τους θα έχει καταχωριστεί από το Γενικό ∆ιευθυντή. 

2. Η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα µήνες µετά την καταχώριση από το Γενικό 
∆ιευθυντή των επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Στη συνέχεια, η Σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει, για κάθε Μέλος, δώδεκα µήνες 
µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής της απ' αυτό. 

Άρθρο21. Μόλις καταχωριστούν στο ∆ιεθνές 

Γραφείο Εργασίας οι επικυρώσεις δύο Μελών της 
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∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργα-
σίας θα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό σε όλα τα άλλα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας. Θα γνωστοποιεί επίσης την καταχώριση των επικυρώσεων που θα του κοι-
νοποιούνται µεταγενέστερα από κάθε άλλο Μέλος της Οργάνωσης. 

Άρθρο22. 

1. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει τη σύµβαση αυτή θα µπορεί να την καταγγείλει 
µετά τη λήξη περιόδου δέκα ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης ισχύος 
της, µε πράξη που θα κοινοποιείται για καταχώριση στο Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιε- 
θνούς Γραφείου Εργασίας. Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο µετά την ηµεροµη- 
νία κατά την οποία έγινε η καταχώρισή της. 

2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση και δεν ασκήσει το δικαίωµα 
καταγγελίας που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο, µέσα σ' ένα χρόνο από τη λήξη της 
δεκαετίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα δεσµεύεται για µια 
καινούργια πενταετία και στη συνέχεια θα µπορεί να καταγγείλει αυτή τη σύµβαση 
στο τέλος κάθε πενταετίας και µε τους όρους που προβλέπονται σ' αυτό το άρθρο. 

Άρθρο23. 

Κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας θα πρέπει να υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση πάνω στην εφαρ-
µογή αυτής της Σύµβασης και θα εξετάζει αν πρέπει να εγγραφεί στην ηµερήσια διά-
ταξη της Συνδιάσκεψης θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. 

Άρθρο24. 

1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσει µια νέα σύµβαση που θα αναθεωρεί 
ολικά ή µερικά αυτή τη σύµβαση, η επικύρωση από ένα Μέλος της νέας αναθεωρη- 
τικής σύµβασης θα επιφέρει αυτοδίκαια και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 
παραπάνω άρθρου 22 την άµεση καταγγελία αυτής της σύµβασης, µε την επιφύλα- 
ξη ότι θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα αναθεωρητική σύµβαση. 

2. Από την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύµβαση παύει η 
δυνατότητα για τα Μέλη να επικυρώσουν αυτή τη σύµβαση. 

3. Η σύµβαση αυτή θα παραµείνει σε κάθε περίπτωση σε ισχύ µε τη σηµερινή µορφή 
και το περιεχόµενό της για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει και δε θα 
επικυρώσουν τη νέα αναθεωρητική σύµβαση. 

Άρθρο25. Το γαλλικό και αγγλικό κείµενο 

αυτής της Σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά . 
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