
Υπουργική Απόφαση: 131782/87  
 
Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας-
Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνος. 
(ΦΕΚ 601/Β/10-11-87) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/26.7.85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».  
2. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 1156/77 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας».  
3. Τις διατάξεις του Ν.∆/τος 187/73 µε το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου.  
4. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 95/1977 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».  
5. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων», αποφασίζουµε:  
1. Συστήνουµε στον Πειραιά µε βάση τις Επιθεωρήσεις Εργασίας Κερατσινίου και Περάµατος και κατ' 
αντιστοιχία µε την περιοχή ευθύνης τους, δύο µικτές επιτροπές ελέγχου των συνθηκών υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας για τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις της ζώνης Πειραιά- ∆ραπετσώνας-
Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνας, που λόγω αριθµού εργαζοµένων δεν εµπίπτουν ούτε εν µέρει στις 
διατάξεις του Κεφ. Α' του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων».  
2. Οι µικτές επιτροπές συγκροτούνται από τον Νοµάρχη Πειραιά και αποτελείται από τους:  
α) Τεχνικό Επιθεωρητή εργασίας ως πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του.  
β) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορικής ναυτιλίας µε τον αναπληρωτή του.  
γ) Εκπρόσωπο του ΤΕΕ µε την ειδικότητα του ναυπηγού µηχανικού, που ορίζεται από την διοίκησή του 
µε τον αναπληρωτή του.  
δ) 2 εκλεγµένους εκπροσώπους των εργαζοµένων που ορίζονται από τις πιο αντιπροσωπευτικές 
πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις µε τους αναπληρωτές τους.  
3. Η κάθε επιτροπή διενεργεί τακτικούς ελέγχους δύο (2) φορές την εβδοµάδα και έκτακτους όποτε το 
ζητήσουν τουλάχιστον δύο από τα µέλη της.  
4. Ο έλεγχος εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας γίνεται από την επιτροπή συλλογικά. Οι σχετικές 
υποδείξεις και παρατηρήσεις και η τυχόν επιβολή ποινικών κυρώσεων καθώς και των διοικητικών 
κυρώσεων του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων διενεργούνται πάντοτε από τον 
Επιθεωρητή Εργασίας.  
Η επιτροπή τηρεί βιβλίο της δραστηριότητάς της.  
5. Η θητεία των µελών των εν λόγω επιτροπών είναι διετής.  
Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί µε νόµο, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 1987 
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