
∆ΣΕ 152 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 152 

"Για την ασφάλεια και υγιεινή στις λιµενικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες" 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 6 Ιουνίου 1979, στην εξηκοστή πέµπτη σύνοδό της, 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των σχετικών διεθνών συµβάσεων και συστάσεων και 
ιδιαίτερα αυτές της σύµβασης του 1929 για την αναγραφή του βάρους στα εµπορευ- 
µατοκιβώτια που µεταφέρονται µε πλοία, της σύµβασης του 1963 για την προστασία 
των µηχανών και της σύµβασης του 1977 για το εργασιακό περιβάλλον (ατµοσφαιρική 
µόλυνση, θόρυβος και κραδασµοί), 
Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικές µε την αναθεώρηση της 
σύµβαση 32 του 1932 για την προστασία των λιµενεργατών από τα ατυχήµατα, ζήτη- 
µα που αποτελεί το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της συνόδου, 
Κρίνοντας ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να λάβουν τη µορφή διεθνούς σύµβασης, 
Αποδέχεται σήµερα, 25 Ιουνίου 1979, την παρακάτω σύµβαση που θα αναφέρεται ως 
"Σύµβαση για την ασφάλεια και υγιεινή στις λιµενικές εργασίες, 1979". 

ΜΕΡΟΣΙ. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Άρθρο 1. 

Για τους σκοπούς αυτής της σύµβασης ο όρος "λιµενικές φορτοεκφορτωτικές εργα-
σίας" σηµαίνει τόσο το σύνολο των εργασιών όσο και τις επιµέρους εργασίες φόρτω-
σης και εκφόρτωσης κάθε πλοίου, καθώς επίσης και όλες τις ανάλογες εργασίες. 0 
καθορισµός αυτών των εργασιών θα πρέπει να γίνεται από την εθνική νοµοθεσία και 
πρακτική. 
Οι ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις θα πρέπει να γνωµοδο-
τούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της αναθεώρησης αυτού του καθορισµού ή 
να συνεργάζονται µε κάθε άλλο τρόπο. 

Άρθρο2. 

1. Κάθε Μέλος µπορεί να επιτρέψει εξαιρέσεις, ολικές ή µερικές, στις διατάξεις αυτής 
της σύµβασης, όταν οι λιµενικές εργασίες διεξάγονται σε χώρα, όπου η κυκλοφο- 
ρία δεν είναι οµαλή και περιορίζεται στα πλοία µικρής χωρητικότητας ή όταν οι 
λιµενικές εργασίες αφορούν αλιευτικά σκάφη ή ορισµένες κατηγορίες τους, µε την 
προϋπόθεση ότι: 

α) οι εργασίες διεξάγονται κάτω από συνθήκες ασφάλειας, 
β) η αρµόδια αρχή, µετά από γνωµοδότηση των ενδιαφερόµενων εργοδοτικών και 

εργατικών οργανώσεων, έχει πειστεί ότι η εξαίρεση είναι δικαιολογηµένη, έχοντας 
λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις. 

2. Ορισµένες ειδικές απαιτήσεις του Μέρους I I I  αυτής της σύµβασης µπορούν να τρο- 
ποποιηθούν, εάν η αρµόδια αρχή πειστεί, µετά από γνωµοδότηση των ενδιαφερό- 
µενων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, ότι οι τροποποιήσεις εγγυώνται 
ανάλογα πλεονεκτήµατα και ότι γενικά η προστασία που εξασφαλίζεται έτσι δεν 
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είναι κατώτερη από εκείνη που θα προερχόταν από την πλήρη εφαρµογή των δια-
τάξεων αυτής της σύµβασης. 

3. Οι ολικές ή µερικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του 
άρθρου, και οι σηµαντικές τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
καθώς επίσης και οι λόγοι που τις δικαιολογούν θα πρέπει να αναφέρονται στις 
εκθέσεις για την εφαρµογή της σύµβασης που πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα 
µε το άρθρο 22 του Καταστατικού Χάρτη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Άρθρο 3. 

Για τους σκοπούς αυτής της σύµβασης : 
α) ο όρος "εργαζόµενος" σηµαίνει κάθε πρόσωπο που ασχολείται µε τις λιµενικές 

εργασίες, 
β) ο όρος "αρµόδιο πρόσωπο" σηµαίνει κάθε πρόσωπο που διαθέτει τις απαιτούµενες 
γνώσεις και την πείρα για την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων ειδικών καθηκόντων 
και γίνεται δεκτό µ' αυτή του την ιδιότητα από την αρµόδια αρχή, 

γ) ο όρος "υπεύθυνο πρόσωπο", σηµαίνει κάθε πρόσωπο που ορίζεται από τον εργοδό-
τη, τον πλοίαρχο ή τον ιδιοκτήτη των µηχανηµάτων, ανάλογα µε την περίπτωση, 
ως υπεύθυνο για να αναλάβει την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων ειδικών καθηκό-
ντων και διαθέτει επαρκείς γνώσεις και πείρα, καθώς επίσης και το απαιτούµενο 
κύρος για τη σωστή εκτέλεση του ή των καθηκόντων του, 

δ) ο όρος "εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο" σηµαίνει κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται 
από τον εργοδότη, τον πλοίαρχο ή άλλο υπεύθυνο άτοµο για την εκτέλεση ενός ή 
περισσοτέρων ειδικών καθηκόντων και διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις 
και πείρα, 

ε) ο όρος "ανυψωτικό µηχάνηµα" σηµαίνει κάθε µηχάνηµα σταθερό ή κινητό που χρη-
σιµοποιείται στην ξηρά ή στο κατάστρωµα του πλοίου για την ανάρτηση, ανύψωση 
ή καταβίβαση φορτίων ή για τη µετακίνησή τους από τη µία θέση στην άλλη ενώ 
αιωρούνται ή είναι ανυψωµένα. Στα µηχανήµατα αυτά περιλαµβάνονται κεκλιµένα 
επίπεδα αποβάθρας κινούµενα µε κινητήριο µηχανισµό, 

στ) ο όρος "εξάρτηµα φορτοεκφόρτωσης" σηµαίνει κάθε εξάρτηµα µέσω του οποίου 
ένα φορτίο µπορεί να προσαρτηθεί σε ένα ανυψωτικό µηχάνηµα, αλλά δεν αποτε-
λεί αναπόσπαστο µέρος του, 

ζ) ο όρος "προσπέλαση" περιλαµβάνει και την έννοια της εξόδου, 
η) ο όρος "πλοίο" καλύπτει κάθε είδους πλοία, µεγάλα πλοία, σκάφη, φορτηγίδες, 

βάρκες και ιπτάµενα σκάφη κάθε κατηγορίας, εκτός από τα πολεµικά. 

ΜΕΡΟΣΙΙ. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 4. 

1. Η εθνική νοµοθεσία θα πρέπει να ορίζει όσον αφορά τις φορτοεκφορτωτικές λιµενι-
κές εργασίες, ότι θα λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους I I I  
αυτής της σύµβασης, µε σκοπό : 

α) τη διευθέτηση και συντήρηση των χώρων εργασίας και των υλικών καθώς επίσης 
και τη χρησιµοποίηση µεθόδων εργασίας που να δίνουν εγγυήσεις ασφάλειας και 

985 



∆ΣΕ 152 

υγιεινής, β) τη διευθέτηση και συντήρηση των µέσων εισόδου σ' όλους τους 
χώρους εργασίας 
που να εγγυώνται την ασφάλεια των εργατών, γ) την ενηµέρωση, εκπαίδευση και 

τον έλεγχο, στοιχεία απαραίτητα για την εξασφά- 
λιση της προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους ατυχήµατος ή βλάβης 
της υγείας που είναι αποτέλεσµα της εργασίας τους ή συµβαίνουν κατά την εκτέ- 
λεσή της, δ) τον εφοδιασµό των εργαζοµένων µε κάθε είδους εξοπλισµό ατοµικής 

προστασίας, 
µε προστατευτικά ρούχα και µε όλα τα σωστικά µέσα που θα είναι λογικά απαραί- 
τητα, στην περίπτωση που δε θα είναι δυνατό να προληφθούν οι κίνδυνοι ατυχήµα- 
τος ή βλάβης της υγείας µε άλλο τρόπο, ε) τη διευθέτηση και συντήρηση 

κατάλληλων και επαρκών µέσων πρώτων βοηθειών 
και διάσωσης, στ) την επεξεργασία και θέσπιση κατάλληλων µεθόδων για την 

αντιµετώπιση κάθε 
επείγουσας κατάστασης που µπορεί να προκύψει. 2. Τα µέτρα που πρέπει να 

λαµβάνονται σε εκτέλεση αυτής της σύµβασης θα πρέπει 
να καλύπτουν: α) γενικές οδηγίες σχετικές µε τη κατασκευή, τον εξοπλισµό και 

τη συντήρηση των 
λιµενικών εγκαταστάσεων και άλλων χώρων, όπου εκτελούνται λιµενικές εργα- 
σίες, 

β) την πρόληψη και καταπολέµηση των κινδύνων πυρκαγιάς και εκρήξεων, γ) ασφαλή 
µέσα προσπέλασης στα πλοία, στα αµπάρια, στις πλατφόρµες, στις εγκα- 

ταστάσεις και τα ανυψωτικά µηχανήµατα, δ) τη µεταφορά των εργαζοµένων, ε) το 
άνοιγµα και το κλείσιµο των καταπακτών, την προστασία των καταπακτών και 

την εργασία στα αµπάρια, στ) την κατασκευή, συντήρηση και χρησιµοποίηση 
ανυψωτικών και άλλων µηχανηµά- 
των διακίνησης φορτίων, 

ζ) την κατασκευή, συντήρηση και χρησιµοποίηση δαπέδων εργασίας (πλατφόρµων), η) 
την εξάρτηση και χρησιµοποίηση των γερανών φορτίων των πλοίων, θ) τη δοκιµή, 
εξέταση, επιθεώρηση και σύνταξη πιστοποιητικών, εφόσον κρίνεται ανα- 
γκαίο, των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των εξαρτηµάτων φορτοεκφόρτωσης (στις 
οποίες περιλαµβάνονται οι αλυσίδες και τα σχοινιά) καθώς και των βαρούλκων και 
των άλλων ανυψωτικών διατάξεων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του φορτί- 
ου, 

ι) το χειρισµό διαφόρων τύπων φορτίων, ια) τη 
συσσώρευση και αποθήκευση εµπορευµάτων, 
ιβ) τις επικίνδυνες ουσίες και άλλους κινδύνους του εργασιακού περιβάλλοντος, ιγ) 
τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό και τα προστατευτικά ενδύµατα, ιδ) τις 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοι- 
ας, 

ιε) την ιατρική παρακολούθηση, ιστ) τις πρώτες 
βοήθειες και τα σωστικά µέσα, ιζ) την οργάνωση 
της ασφάλειας και υγιεινής, 
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ιη) την επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων, 
ιθ) την αναγγελία και έρευνα των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθε-
νειών. 

3. Η πρακτική εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1 αυτού του άρθρου θα πρέπει να εξασφαλίζεται µε/ή να βασίζεται σε τεχνικούς 
κανόνες ή σε κώδικες πρακτικών οδηγιών που έχουν εγκριθεί από την αρµόδια 
αρχή, ή µε άλλες κατάλληλες µεθόδους που συµβιβάζονται µε την εθνική πρακτική 
και τις εθνικές συνθήκες. 

Άρθρο 5. 

1. Η εθνική νοµοθεσία θα πρέπει να καθιστά αρµόδια πρόσωπα - εργοδότες, ιδιοκτή- 
τες, πλοιάρχους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ανάλογα µε την περίπτωση - υπεύ- 
θυνα για την εφαρµογή των µέτρων που εξετάζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 της 
σύµβασης. 

2. Όταν δύο ή περισσότεροι εργοδότες αναλαµβάνουν ταυτόχρονα δραστηριότητες 
στον ίδιο τόπο εργασίας, θα πρέπει να συνεργάζονται για την εφαρµογή των 
µέτρων που έχουν προδιαγραφεί, χωρίς να µειώνεται η ευθύνη κάθε εργοδότη σχε- 
τικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων που απασχολεί. Στις κατάλλη- 
λες περιπτώσεις, η αρµόδια αρχή θα καθορίζει γενικούς τρόπους γι' αυτή τη συνερ- 
γασία. 

Άρθρο 6. 

1. Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε τα οποία οι εργαζόµενοι: 
α) θα υποχρεώνονται να µην παρεµποδίζουν χωρίς λόγο, τη λειτουργία ενός µηχανι-

σµού ασφάλειας που προβλέπεται για τη δική τους προστασία ή την προστασία 
άλλων προσώπων και δεν θα κάνουν κακή χρήση αυτού του µηχανισµού, 

β) θα φροντίζουν επαρκώς για τη δική τους ασφάλεια και την ασφάλεια άλλων προ-
σώπων που µπορεί να κινδυνεύουν από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις τους πάνω 
στην εργασία τους, 

γ) θα επισηµαίνουν αµέσως στον άµεσα ανώτερό τους ιεραρχικά κάθε κατάσταση για 
την οποία έχουν λόγους να πιστεύουν ότι µπορεί να παρουσιάσει κάποιο κίνδυνο 
και την οποία δεν είναι σε θέση να διορθώσουν οι ίδιοι έτσι ώστε να µπορέσουν να 
ληφθούν διορθωτικά µέτρα. 

2. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα, σε κάθε χώρο εργασίας, να συµ- 
βάλουν στην ασφάλεια της εργασίας, µέσα στα όρια του ελέγχου που µπορούν να 
ασκήσουν στα υλικά και τις µεθόδους εργασίας και να εκφράζουν τη γνώµη τους 
πάνω στις µεθόδους εργασίας που υιοθετούνται, εφόσον έχουν σχέση µε την 
ασφάλεια. Εφόσον αυτό ταιριάζει και συµβιβάζεται µε την εθνική νοµοθεσία και 
πρακτική και εφόσον έχουν συσταθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 37 της σύµβασης, επι- 
τροπές ασφάλειας και υγιεινής, αυτό το δικαίωµα θα ασκείται µε τη µεσολάβηση 
των παραπάνω επιτροπών. 
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Άρθρο 7. 

1. ∆ίνοντας ισχύ στις διατάξεις της σύµβασης µε την εθνική νοµοθεσία ή µε άλλο 
τρόπο που να συµβιβάζεται µε την εθνική πρακτική και τις εθνικές συνθήκες, η 
αρµόδια αρχή θα πρέπει να ενεργεί, σε συνεννόηση µε τις ενδιαφερόµενες εργο- 
δοτικές και εργατικές οργανώσεις. 

2. Για την εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παραπάνω άρθρου 
4 της σύµβασης θα πρέπει να καθιερώνεται µια στενή συνεργασία ανάµεσα στους 
εργοδότες και τους εργαζοµένους ή τους αντιπροσώπους τους. 

ΜΕΡΟΣIII. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 8. 

Όταν ένας χώρος εργασίας παρουσιάζει κάποιο κίνδυνο για την ασφάλεια ή την 
υγεία, πρέπει να λαµβάνονται αποτελεσµατικά µέτρα (κλείσιµο, σηµατοδότηση µε 
πινακίδες ή άλλα κατάλληλα µέτρα, στα οποία περιλαµβάνεται, αν υπάρχει ανάγκη η 
διακοπή της εργασίας) για την προστασία των εργαζοµένων, µέχρις ότου ο χώρος 
αυτός πάψει να παρουσιάζει πια κίνδυνο. 

Άρθρο 9. 

1. Όλοι οι χώροι όπου γίνονται λιµενικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες, καθώς και οι 
διάδροµοι προσπέλασης θα πρέπει να φωτίζονται κατάλληλα και ικανοποιητικά. 

2. Κάθε εµπόδιο που µπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο για τη µετακίνηση ενός ανυψωτι- 
κού µηχανήµατος, οχήµατος ή προσώπου θα πρέπει, αν δεν µπορεί να αποµακρυν- 
θεί για πρακτικούς λόγους, να επισηµαίνεται µε τρόπο σωστό και ευδιάκριτο και, 
εάν είναι ανάγκη, να φωτίζεται ικανοποιητικά. 

Άρθρο 10. 

1. Όλες οι επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για την κυκλοφορία των οχηµάτων ή τη 
συσσώρευση των πρόιόντων ή εµπορευµάτων θα πρέπει να τακτοποιούνται κατάλ- 
ληλα γι' αυτό το σκοπό και να συντηρούνται σωστά. 

2. Όταν συγκεντρώνονται, στοιβάζονται ή δένονται εµπορεύµατα για φόρτωση ή 
εκφόρτωση, οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνονται µε τάξη και προσοχή, ανάλο- 
γα µε τη φύση των προιόντων ή των εµπορευµάτων και τον τρόπο της συσκευα- 
σίας τους. 

Άρθρο 11. 

1. Θα πρέπει να αφήνονται διάδροµοι αρκετού πλάτους που να επιτρέπουν την ακίν- 
δυνη χρησιµοποίηση των οχηµάτων και των µηχανηµάτων χειρισµού φορτίων. 

2. Όπου είναι αναγκαίο και πρακτικά δυνατό, θα πρέπει να υπάρχουν χωριστοί διάδρο- 
µοι για τους πεζούς. Οι διάδροµοι αυτοί θα πρέπει να έχουν το απαραίτητο πλάτος 
και, εφόσον αυτό είναι πρακτικά δυνατό, να χωρίζονται από τους διαδρόµους που 
χρησιµοποιούνται από τα οχήµατα. 
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Άρθρο 12. 

Εκεί όπου εκτελούνται φορτοεκφορτωτικές λιµενικές εργασίες, θα πρέπει να υπάρ-
χουν διαθέσιµα για χρήση κατάλληλα και ικανοποιητικά µέσα για την αντιµετώπιση 
πυρκαγιάς. 

Άρθρο 13. 

1. Όλα τα επικίνδυνα τµήµατα των µηχανών θα πρέπει να προστατεύονται αποτελε- 
σµατικά, εκτός εάν βρίσκονται σε τέτοια θέση ή είναι τέτοιας κατασκευής, ώστε να 
είναι τόσο ασφαλή όσο θάταν αν προστατεύονταν αποτελεσµατικά. 

2. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να λαµβάνονται αποτελεσµατικά 
µέτρα για την άµεση διακοπή της παροχής ενέργειας σε κάθε είδους µηχάνηµα, 
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

3. Όταν πρέπει να γίνουν σε µια µηχανή εργασίες καθαρισµού, συντήρησης ή επι- 
σκευής που µπορεί να εκθέσουν σε κίνδυνο ένα άτοµο, η µηχανή θα πρέπει να στα- 
µατά πριν αρχίσουν οι εργασίες αυτές και να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η µηχανή δε θα ξαναλειτουργήσει πριν το τέλος των 
εργασιών, µε την προϋπόθεση ότι ένα υπεύθυνο πρόσωπο θα µπορεί να την ξανα- 
βάλει σε λειτουργία για δοκιµή ή ρύθµιση την οποία δεν µπορεί να κάνει εφόσον η 
µηχανή δε λειτουργεί. 

4. Μόνο ένα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο θα µπορεί: 
α) να αφαιρεί ένα προστατευτικό µέσο (προφυλακτήρα) όταν το απαιτεί η εργασία 

που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί, β) να αφαιρεί ένα µέσο ασφαλείας ή να το 
θέτει εκτός λειτουργίας µε σκοπό τον 
καθαρισµό, τη ρύθµιση ή την επισκευή. 

5. Όταν αφαιρείται ένας προφυλακτήρας, θα πρέπει να λαµβάνονται επαρκείς προφυ- 
λάξεις και ο προφυλακτήρας θα πρέπει να ξανατοποθετείται στη θέση του, αµέσως 
µόλις αυτό είναι πρακτικά εφικτό. 

6. Όταν ένα µέσο ασφαλείας αφαιρεθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να ξανα- 
τοποθετηθεί στη θέση του ή να µπει σε λειτουργία, αµέσως µόλις αυτό γίνει πρα- 
κτικά δυνατό. Θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται µέτρα ώστε η εγκατάσταση αυτή 
να µην µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την απαραίτητη προσοχή ή να χρησιµοποιη- 
θεί µέχρις ότου το µέσο ασφαλείας τοποθετηθεί πάλι στη θέση του ή αποκαταστα- 
θείη λειτουργίατου. 

7. Για τους σκοπούς αυτού το άρθρου, ο όρος "µηχανή" περιλαµβάνει κάθε ανυψωτικό 
µηχάνηµα, κάλυµµα ανοίγµατος µε µηχανική κίνηση ή κάθε συσκευή που λειτουρ- 
γεί µε κινητήριο µηχανισµό. 

Άρθρο 14. 

Όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πρέπει 
να κατασκευάζονται, διευθετούνται, λειτουργούν και συντηρούνται, µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να προλαµβάνεται κάθε κίνδυνος και να είναι σύµφωνες µε τους κανόνες που 
έχουν αναγνωριστεί από την αρµόδια αρχή. 
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Άρθρο 15. 

Όταν ένα πλοίο φορτώνεται ή ξεφορτώνεται στην αποβάθρα ή σε άλλο πλοίο, θα πρέ-
πει να προβλέπονται και να είναι διαθέσιµα κατάλληλα και ασφαλή µέσα προσπέλα-
σης στο πλοίο τα οποία να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας και να είναι σωστά εγκα-
ταστηµένα. 

Άρθρο 16. 

1. Όταν οι εργαζόµενοι πρέπει να µεταφερθούν µέσω της θάλασσας σ' ένα πλοίο ή σε 
κάποιο άλλο τόπο εργασίας και να επιστρέψουν, θα πρέπει να λαµβάνονται επαρκή 
µέτρα για να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιβίβαση, µεταφορά και αποβίβασή τους. 
Οι όροι τους οποίους θα πρέπει να τηρούν τα πλοιάρια που χρησιµοποιούνται γι' 
αυτό το σκοπό πρέπει να προσδιορίζονται µε ακρίβεια. 

2. Όταν οι εργαζόµενοι πρέπει να µεταφερθούν οδικά σ' έναν τόπο εργασίας και να 
επιστρέψουν, τα µεταφορικά µέσα που παρέχονται από τον εργοδότη, θα πρέπει 
να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας. 

Άρθρο 17. 

1. Η είσοδος στα αµπάρια και τα καταστρώµατα εµπορευµάτων θα πρέπει να εξασφα- 
λίζεται: 

α) µε µια σταθερή κλίµακα ή, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, µε µια σταθερή 
ανεµόσκαλα, µε στηρίγµατα, ή µε αναβαθµούς σε εσοχή, µε κατάλληλες διαστά-
σεις, απαραίτητη αντοχή και κατάλληλη κατασκευή ή, 

β) µε κάθε άλλο µέσο που γίνεται δεκτό από την αρµόδια αρχή. 
2. Εφόσον αυτό είναι λογικό και πρακτικά δυνατό, τα µέσα προσπέλασης που καθορί- 
ζονται σ' αυτό το άρθρο θα πρέπει να είναι διαχωρισµένα από την επιφάνεια του 
ανοίγµατος των αµπαριών. 

3. Οι εργαζόµενοι δε θα πρέπει να χρησιµοποιούν ούτε να υποχρεώνονται να χρησι- 
µοποιήσουν άλλα µέσα προσπέλασης στα αµπάρια του πλοίου ή τα καταστρώµατα 
εµπορευµάτων, εκτός από εκείνα που ορίζονται σ' αυτό το άρθρο. 

Άρθρο 18. 

1. Κανένα κάλυµµα ανοίγµατος και κανένα δοκάρι δεν πρέπει να χρησιµοποιείται, 
παρά µόνο εάν είναι στερεής κατασκευής και ανάλογης αντοχής για τη χρήση για 
την οποία προορίζεται και συντηρηµένο σε καλή κατάσταση. 

2. Τα καλύµµατα των αµπαριών που µετακινούνται µε τη βοήθεια ανυψωτικού µηχανή- 
µατος, θα πρέπει να έχουν εύκολα προσιτά και κατάλληλα σταθερά στηρίγµατα για 
την ανάρτηση των τροχαλιών ή κάθε άλλου εξαρτήµατος. 

3. Τα καλύµµατα των ανοιγµάτων και τα δοκάρια πρέπει, εφόσον εξυπηρετούν συγκε- 
κριµένη θέση ανοίγµατος ή δοκού, να φέρουν ευδιάκριτα σηµάδια, για να δείχνουν 
το άνοιγµα στο οποίο αντιστοιχούν, καθώς και τη θέση τους πάνω σ' αυτό. 

4. Μόνο ένα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (µέλος του πληρώµατος, όταν αυτό είναι 
πρακτικά δυνατό), θα µπορεί να ανοίγει ή να κλείνει τα καλύµµατα των ανοιγµάτων 
που κινούνται µε κινητήρια δύναµη. Τα καλύµµατα αυτά δεν πρέπει να ανοίγονται ή 

990 



∆ΣΕ 152 

να κλείνονται, εφόσον η λειτουργία τους παρουσιάζει κάποιο κίνδυνο για οποιοδή-
ποτε πρόσωπο. 

5. Οι διατάξεις της παραπάνω παρ. 4 αυτού του άρθρου, θα πρέπει να εφαρµόζονται 
ΜΙΙΤΑΤΙδ ΜΙΙΤΑΝϋΙδ , στις εγκαταστάσεις του πλοίου που λειτουργούν µε κινητή-
ρια δύναµη, όπως είναι οι πόρτες που υπάρχουν µέσα στο σκελετό του πλοίου, τα 
κεκλιµένα επίπεδα, οι κινητοί εξώστες οχηµάτων ή παρόµοιοι µηχανισµοί. 

Άρθρο 19. 

1. Επαρκή µέτρα θα πρέπει να λαµβάνονται για την προστασία κάθε ανοίγµατος που 
µπορεί να παρουσιάσει ένα κίνδυνο πτώσης για τους εργαζοµένους ή τα οχήµατα 
σε µια γέφυρα ή σε µία µεσογέφυρα όπου εκτελούνται εργασίες. 

2. Κάθε δίοδος ανοίγµατος που δεν είναι εφοδιασµένη µε χειρολιστήρα κατάλληλου 
ύψους και αντοχής θα πρέπει να µένει κλειστή ή να ξανατοποθετείται ο προφυλα- 
κτήρας της στη θέση του, όταν αυτή δεν χρησιµοποιείται πια, µε εξαίρεση µόνο τη 
διάρκεια των µικρών διακοπών της εργασίας. Επίσης ένα υπεύθυνο πρόσωπο θα 
πρέπει να έχει τη φροντίδα της εκτέλεσης των µέτρων αυτών. 

Άρθρο20. 

1. Θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα επαρκή µέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλει- 
ας των εργαζοµένων που να είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται µέσα στα αµπάρια 
ή πάνω στη γέφυρα εµπορευµάτων του πλοίου, όταν χρησιµοποιούνται εκεί µηχα- 
νοκίνητα οχήµατα ή γίνονται εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης, µε τη βοήθεια 
µηχανοκίνητων συσκευών. 

2. Τα καλύµµατα των ανοιγµάτων και τα δοκάρια, δεν πρέπει να αφαιρούνται ή να 
ξανατοποθετούνται στη θέση τους, εφόσον συνεχίζονται οι εργασίες µέσα στο 
αµπάρι που βρίσκεται κάτω από το άνοιγµα. 
Πριν γίνουν οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης, θα πρέπει να αφαιρούνται τα 
καλύµµατα των ανοιγµάτων ή τα δοκάρια που δεν είναι κατάλληλα εξασφαλισµένα 
από ενδεχόµενη µετατόπιση. 

3. Μέσα στα αµπάρια ή στις µεσογέφυρες φορείων πρέπει να εξασφαλίζεται ο απα- 
ραίτητος αερισµός, µε την κυκλοφορία καθαρού αέρα, για να προλαβαίνονται οι 
κίνδυνοι βλάβης της υγείας που οφείλονται στο καπνό που εκπέµπεται από τις 
µηχανές εσωτερικής καύσης ή από άλλες πηγές. 

4. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκή µέτρα, ανάµεσα στα οποία και ασφαλή µέσα διαφυ- 
γής, για την προστασία των προσώπων, όταν κάποιο ογκώδες φορτίο φορτώνεται ή 
ξεφορτώνεται σ' ένα αµπάρι ή σε µια µεσογέφυρα ή όταν ένας εργαζόµενος καλεί- 
ται να εργαστεί µέσα στη χοάνη µηχανής πάνω στο πλοίο. 

Άρθρο21. 

Κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα, κάθε εξάρτηµα βοηθητικής συσκευής και κάθε αρτάνη ή 
ανυψωτικός µηχανισµός που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος ενός φορτίου θα πρέπει: 
α) να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα µε επιµέλεια, να έχουν την απαραίτητη 
αντοχή για το σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται, να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση και στην περίπτωση ανυψωτικών µηχανηµάτων, για τα οποία αυτό είναι 
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απαραίτητο, να είναι σωστά εγκαταστηµένα, 
β) να χρησιµοποιούνται µε το σωστό και ασφαλή τρόπο και ειδικότερα να µη φορτώ-
νονται πέρα από το µέγιστο φορτίο χρήσης, εκτός εάν πρόκειται για δοκιµές που 
γίνονται σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς και κάτω από τη διεύθυνση ενός 
αρµόδιου προσώπου. 

Άρθρο22. 

1. Κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα και κάθε εξάρτηµα φορτοεκφόρτωσης, θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε δοκιµαστικό έλεγχο, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία από ένα 
αρµόδιο πρόσωπο, πριν χρησιµοποιηθεί για πρώτη φορά και έπειτα από κάθε ουσια- 
στική τροποποίηση ή επισκευή που γίνεται σ' ένα τµήµα του, που θα µπορούσε να 
επηρεάσει την ασφάλειά του. 

2. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα που αποτελούν µέρος του εξοπλισµού ενός πλοίου θα 
υποβάλλονται πάλι σε δοκιµαστικό έλεγχο τουλάχιστον µια φορά κάθε πέντε χρό- 
νια. 

3. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα που βρίσκονται πάνω στην προκυµαία θα υποβάλλονται 
πάλι σε δοκιµαστικό έλεγχο, σε χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται από την 
αρµόδιααρχή. 

4. Για τη διεξαγωγή κάθε ελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος ή εξαρτήµατος φορτοεκ- 
φόρτωσης που γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου το µηχάνηµα ή 
το εξάρτηµα θα πρέπει να εξετάζεται επισταµένως και να συντάσσεται σχετικό 
πιστοποιητικό από το πρόσωπο που κάνει τον έλεγχο. 

Άρθρο23. 

1. Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 22, κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα και κάθε εξάρ- 
τηµα φορτοεκφόρτωσης θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, µε προσοχή και να 
συντάσσεται σχετικό πιστοποιητικό από αρµόδιο πρόσωπο. Οι έλεγχοι αυτοί θα 
γίνονται τουλάχιστον µια φορά κάθε 12 µήνες. 

2. Για το σκοπό της παρ. 4 του άρθρου 22 και της παρ. 1 παραπάνω προσεκτική εξέτα- 
ση σηµαίνει λεπτοµερειακή οπτική εξέταση που γίνεται από ένα αρµόδιο πρόσωπο 
και συµπληρώνεται, αν είναι αναγκαίο, µε άλλα κατάλληλα µέσα ή µέτρα ώστε να 
καταλήξουµε σε βάσιµο συµπέρασµα, σχετικά µε την ασφάλεια του ανυψωτικού 
µηχανήµατος ή του εξαρτήµατος φορτοεκφόρτωσης που εξετάστηκε. 

Άρθρο 24. 

1. Κάθε εξάρτηµα φορτοεκφόρτωσης θα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά πριν από τη 
χρησιµοποίησή του. Εννοείται ότι τα φθαρµένα ή τελείως καταστραµµένα καλώδια 
δεν πρέπει να ξαναχρησιµοποιούνται. Σε περίπτωση που τα καλώδια είναι ενσωµα- 
τωµένα στο φορτίο, τα καλώδια αυτά θα πρέπει να επιθεωρούνται τόσο συχνά, όσο 
αυτό είναι λογικά και πρακτικά πραγµατοποιήσιµο. 

2. Για τους σκοπούς της παρ. 1 αυτού του άρθρου "επιθεώρηση" σηµαίνει η οπτική 
εξέταση που γίνεται από ένα υπεύθυνο πρόσωπο, προκειµένου αυτό να αποφασί- 
σει αν, απ' όσο είναι δυνατό να εξακριβωθεί µε τέτοιο τρόπο, η χρήση του εξαρτή- 
µατος ή του καλωδίου µπορεί να συνεχιστεί χωρίς κίνδυνο. 
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Άρθρο25. 

1. Επικυρωµένα έγγραφα, που θα παρέχουν την απαραίτητη τεκµηρίωση για την 
ασφαλή λειτουργία των ανυψωτικών µηχανηµάτων και των σχετικών εξαρτηµάτων 
φορτοεκφόρτωσης θα φυλάγονται στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο ανάλογα µε την 
περίπτωση. Τα έγγραφα αυτά θα καθορίζουν το µέγιστο φορτίο χρήσης, τις ηµερο- 
µηνίες και τα αποτελέσµατα των ελέγχων, των προσεκτικών εξετάσεων και επιθε- 
ωρήσεων, που αναφέρονται στα άρθρα 22, 23 και 24 της σύµβασης µε την προϋπό- 
θεση ότι στην περίπτωση των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 24 της σύµβασης, δεν πρέπει να συντάσσεται έγγραφο παρά µόνο όταν η 
επιθεώρηση αποκαλύπτει κάποια παράλειψη. 

2. Θα πρέπει να τηρείται µητρώο των ανυψωτικών µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων 
φορτοεκφόρτωσης που τη µορφή του θα καθορίζει η αρµόδια αρχή, λαµβάνοντας 
υπόψη το πρότυπο που συνέστησε το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας. 

3. Το µητρώο θα πρέπει να περιλαµβάνει πιστοποιητικά που χορηγούνται ή αναγνωρί- 
ζονται από την αρµόδια αρχή ή επικυρωµένα ακριβή αντίγραφα αυτών των πιστο- 
ποιητικών των οποίων ο τύπος καθορίζεται από την αρµόδια αρχή, µε βάση τα πρό- 
τυπα που υποδεικνύονται από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, σχετικά µε τον έλεγ- 
χο, την προσεκτική εξέταση ή επιθεώρηση, ανάλογα µε την περίπτωση, των ανυ- 
ψωτικών µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων φορτοεκφόρτωσης. 

Άρθρο 26. 

1. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αµοιβαία αναγνώριση των διατάξεων που έχουν 
θεσπιστεί από τα Μέλη τα οποία έχουν επικυρώσει τη σύµβαση, σχετικά µε τον 
έλεγχο, την προσεκτική εξέταση, την επιθεώρηση και τη σύνταξη πιστοποιητικών 
για τα ανυψωτικά µηχανήµατα και εξαρτήµατα φορτοεκφόρτωσης που αποτελούν 
µέρος του εξοπλισµού του πλοίου και τα γραπτά στοιχεία που έχουν σχέση µε 
αυτά, 

α) η αρµόδια αρχή κάθε Μέλους που έχει επικυρώσει τη σύµβαση θα πρέπει να ορίσει 
ή να αναγνωρίσει µε κάθε τρόπο πρόσωπα ή εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς, 
αρµόδιους για τη διεξαγωγή ελέγχων και προσεκτικών εξετάσεων ή άλλων σχετι-
κών δραστηριοτήτων, κάτω από συνθήκες τέτοιες που να εξασφαλίζουν ότι τα πρό-
σωπα και οι οργανισµοί αυτοί θα εξακολουθήσουν να είναι διορισµένοι ή αναγνωρι-
σµένοι, µόνο εφόσον εκτελούν µε τρόπο ικανοποιητικό τα καθήκοντά τους, 

β) κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει τη σύµβαση θα πρέπει να αποδέχεται ή να ανα-
γνωρίζει τα πρόσωπα ή τους οργανισµούς που έχουν οριστεί ή µε άλλο τρόπο ανα-
γνωριστεί, σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο (α), ή θα πρέπει να καταλήγει 
σε αµοιβαίες συµφωνίες σχετικά µ' αυτή την αποδοχή ή αναγνώριση µε την επιφύ-
λαξη, και στις δύο περιπτώσεις, ότι τα πρόσωπα ή οι οργανισµοί εκτελούν µε τρόπο 
ικανοποιητικό τα καθήκοντά τους. 

2. Κανένα ανυψωτικό µηχάνηµα, βοηθητική συσκευή ή άλλη συσκευή χειρισµού φορ- 
τίων δεν πρέπει να χρησιµοποιείται αν : 

α) η αρµόδια αρχή δεν έχει πειστεί, µε βάση πιστοποιητικό ελέγχου ή εξέτασης ή επι-
κυρωµένο έγγραφο, ανάλογα µε την περίπτωση, ότι ο απαραίτητος έλεγχος, εξέ-
ταση ή επιθεώρηση έχει γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της σύµβασης, 
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β) σύµφωνα µε την άποψη της αρµόδιας αρχής, η χρήση του ανυψωτικού µηχανήµα-
τος ή της συσκευής δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας. 

3. Η παράγραφος 2 αυτού του άρθρου, δεν πρέπει να εφαρµόζεται, µε τρόπο που να 
δηµιουργεί καθυστέρηση στη φόρτωση ή εκφόρτωση πλοίου, όπου χρησιµοποιείται 
ικανοποιητικός για την αρµόδια αρχή εξοπλισµός. 

Άρθρο27. 

1. Κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα (εκτός από τους γερανούς φόρτωσης πλοίου), που έχει 
ένα µόνο (µέγιστο) φορτίο ασφάλειας και κάθε εξάρτηµα βοηθητικής συσκευής θα 
πρέπει να φέρνει ενδείξεις για το φορτίο ασφάλειας του που θα σφραγίζονται ή 
όταν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, θα σηµειώνονται µε άλλους τρόπους. 

2. Κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα (εκτός από τους γερανούς φόρτωσης πλοίου), που έχει 
περισσότερα από ένα φορτία ασφάλειας, θα εφοδιάζεται µε αποτελεσµατικά µέσα 
που θα επιτρέπουν στον οδηγό να καθορίζει το φορτίο ασφάλειας σ' όλες τις συν- 
θήκες χρησιµοποίησής τους. 

3. Κάθε γερανός φόρτωσης πλοίου (εκτός από τους γερανούς µεγάλων φορτίων) θα 
µαρκάρεται µε τα φορτία ασφάλειας, όταν ο γερανός αυτός χρησιµοποιείται: 

α) µόνος, 
β) µε εσωτερικό οδοντωτό περιστρεφόµενο δίσκο, 
γ) σε συνδυασµό µε άλλο γερανό φορτίων σ' όλες τις δυνατές θέσεις του περιστρε-

φόµενου δίσκου. 

Άρθρο28 

Κάθε πλοίο πρέπει να φέρει σχέδια του εξοπλισµού του και κάθε άλλη σχετική πληρο-
φορία απαραίτητη για τον ασφαλή εξοπλισµό των γερανών του και των εξαρτηµάτων 
του. 

Άρθρο29. 

Οι παλέτες και άλλα παρόµοια µηχανήµατα που προορισµός τους είναι να περιέχουν ή 
να φέρουν φορτία θα πρέπει να είναι στερεής κατασκευής, κατάλληλης αντοχής και 
να µη παρουσιάζουν κανένα εµφανές ελάττωµα, ικανό να καταστήσει τη χρήση τους 
επικίνδυνη. 

Άρθρο 30. 

Τα φορτία δεν πρέπει να ανυψώνονται ή να κατασκευάζονται αν δεν είναι δεµένα ή 
συνδεδεµένα µε το ανυψωτικό µηχάνηµα, µε άλλο τρόπο που να παρουσιάζει εγγυή-
σεις ασφάλειας. 

Άρθρο 31. 

1. Τα άκρα των εµπορευµατοκιβωτίων θα τακτοποιούνται και θα λειτουργούν έτσι 
ώστε να εξασφαλίζουν, στο µέτρο που είναι λογικό και πρακτικά δυνατό, την 
ασφάλεια των εργαζοµένων. 

2. Τα πλοία που µεταφέρουν εµπορευµατοκιβώτια πρέπει να εφοδιάζονται µε µέσα τα 
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οποία να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζοµένων που ασχολούνται µε το 
δέσιµο ή το λύσιµο των εµπορευµατοκιβωτίων. 

Άρθρο 32. 

1. Τα επικίνδυνα φορτία θα πρέπει να συσκευάζονται, να µαρκάρονται και να εφοδιά- 
ζονται µε ετικέτες, να φορτοεκφορτώνονται, να αποθηκεύονται ή να στοιβάζονται, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των διεθνών κανονισµών που εφαρµόζονται 
στη θαλάσσια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων και εκείνες που έχουν σχέση 
ειδικά µε το χειρισµό των επικίνδυνων εµπορευµάτων στα λιµάνια. 

2. Οι επικίνδυνες ουσίες δεν πρέπει να αποτελούν αντικείµενο χειρισµών, να αποθη- 
κεύονται ή να συσσωρεύονται, παρά µόνο όταν συσκευάζονται, µαρκάρονται και 
εφοδιάζονται µε ετικέτες, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς που αναφέρο- 
νται στην µεταφορά τέτοιων ουσιών. 

3. Εάν τα δοχεία ή εµπορευµατοκιβώτια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες σπάσουν ή 
υποστούν βλάβες µέχρι επικίνδυνου σηµείου, οι λιµενικές εργασίες, εκτός από 
εκείνες που είναι αναγκαίες για την αποµάκρυνση του κινδύνου θα πρέπει να δια- 
κόπτονται στην απειλούµενη ζώνη και οι εργάτες θα πρέπει να µεταφέρονται σε 
ασφαλές µέρος, µέχρις ότου αποµακρυνθεί ο κίνδυνος. 

4. Θα πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για να αποτρέπεται η έκθεση των 
εργαζοµένων σε τοξικές ή βλαβερές ουσίες ή σε ατµοσφαιρικό αέρα που εµφανίζει 
ανεπάρκεια σε οξυγόνο ή κίνδυνο έκρηξης. 

5. Όταν οι εργαζόµενοι καλούνται να εισέλθουν σε περιορισµένους χώρους στους 
οποίους είναι πιθανό να παρουσιαστούν τοξικές ή βλαβερές ουσίες, ή στους οποί- 
ους είναι δυνατό να υπάρξει έλλειψη οξυγόνου θα πρέπει να λαµβάνονται κατάλ- 
ληλα µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων ή βλάβης της υγείας τους. 

Άρθρο 33. 

Κατάλληλες προφυλάξεις θα πρέπει να λαµβάνονται για την προστασία των εργαζο-
µένων από τις επιβλαβείς επιδράσεις υπερβολικού θορύβου στους χώρους εργασίας. 

Άρθρο 34. 

1. Όταν δεν µπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία απέναντι στους κινδύνους 
ατυχήµατος ή βλάβης της υγείας, µε άλλα µέσα, οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιά- 
ζονται µε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας και προστατευτικά ενδύµατα και να τα 
χρησιµοποιούν κατάλληλα, όπως λογικά απαιτείται για την ασφαλή εκτέλεση της 
εργασίας τους. 

2. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να καλούνται να φροντίζουν τον ατοµικό τους εξοπλισµό 
προστασίας και τα προστατευτικά τους ενδύµατα. 

3. 0 ατοµικός εξοπλισµός προστασίας και τα προστατευτικά ενδύµατα θα πρέπει να 
φυλάσσονται κατάλληλα από τον εργοδότη. 

Άρθρο 35. 

Σε περίπτωση ατυχήµατος θα πρέπει να είναι αµέσως διαθέσιµα, επαρκή µέσα στα 
οποία περιλαµβάνεται ειδικευµένο προσωπικό για τη διάσωση κάθε ατόµου που βρί- 
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σκεται σε κίνδυνο, για την παροχή πρώτων βοηθειών και για τη µετακίνηση των τραυ-
µατισµένων, στο µέτρο που αυτό είναι λογικό και πρακτικά δυνατό, χωρίς να διακινδυ-
νεύσουν παραπέρα. 

Άρθρο 36. 

1. Κάθε Μέλος θα πρέπει να καθορίζει, µε την εθνική νοµοθεσία ή µε άλλες κατάλλη- 
λες µεθόδους, σύµφωνα µε τις εθνικές συνθήκες και πρακτική και µετά από γνωµο- 
δότηση των ενδιαφερόµενων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων : 

α) τους επαγγελµατικούς κινδύνους για τους οποίους πρέπει να προβλεφθεί αρχική 
ιατρική εξέταση ή περιοδικές ιατρικές εξετάσεις ή και οι δύο µορφές εξετάσεων, β) 

τα ανώτατα διαστήµατα στα οποία πρέπει να πραγµατοποιούνται περιοδικές ιατρι- 
κές εξετάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και το βαθµό των κινδύνων και των ιδι- 
αίτερων περιστάσεων, γ) στην περίπτωση εργαζοµένων που εκτίθενται σε ειδικούς 

επαγγελµατικούς κινδύ- 
νους της υγείας, την έκταση των ειδικών εξετάσεων που θεωρούνται απαραίτητες, 

δ) τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση υπηρεσιών επαγγελµατικής υγιεινής για 
τους εργαζοµένους. 

2. Όλες οι ιατρικές και ειδικές εξετάσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την 
παρ. 1 αυτού του άρθρου θα πρέπει να γίνονται χωρίς οικονοµική επιβάρυνση των 
εργαζοµένων. 

3. Τα στοιχεία που προέρχονται από τις ιατρικές και ειδικές εξετάσεις πρέπει να 
παραµένουν εµπιστευτικά. 

Άρθρο 37. 

1. Σε όλα τα λιµάνια, όπου απασχολείται σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων πρέπει να 
συγκροτούνται ειδικές επιτροπές ασφάλειας και υγιεινής, µε τη συµµετοχή των 
αντιπροσώπων εργοδοτών και εργαζοµένων. Οι επιτροπές αυτές, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, πρέπει επίσης να συγκροτούνται και σε άλλα λιµάνια. 

2. Η καθιέρωση, η σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών πρέπει να καθορί- 
ζονται από την εθνική νοµοθεσία ή άλλες κατάλληλες µεθόδους που συµβιβάζο- 
νται µε τις εθνικές συνθήκες και πρακτική, έπειτα από γνωµοδότηση των ενδιαφε- 
ρόµενων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων και µε βάση τις τοπικές συνθή- 
κες. 

Άρθρο 38. 

1. Κανείς εργαζόµενος δεν πρέπει να απασχολείται σε φορτοεκφορτωτικές λιµενικές 
εργασίες αν δεν του έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες ή επαρκής κατάρτιση που 
να αναφέρεται στους πιθανούς κινδύνους τους σχετικούς µε την εργασία του και 
κυρίως στις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται. 

2. Μόνο τα πρόσωπα που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας 
τους και έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και εµπειρία ή εκείνα που βρίσκονται 
στο στάδιο της εκπαίδευσης και εποπτεύονται σωστά, θα µπορούν να χειρίζονται 
τα ανυψωτικά µηχανήµατα και άλλα εξαρτήµατα φορτοεκφόρτωσης. 
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Άρθρο 39. 

Για την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών θα πρέ-
πει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι αναγγέλλονται στην αρµόδια 
αρχή και, εάν κρίνεται αναγκαίο, να αποτελούν αντικείµενο έρευνας. 

Άρθρο 40. 

Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, σε κάθε λιµάνι και όπου αυτό είναι 
πρακτικά δυνατό, σε λογική απόσταση από τον τόπο εργασίας, πρέπει να προβλέπο-
νται, σε ικανοποιητικό αριθµό, κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας 
που θα συντηρούνται κανονικά. 

ΜΕΡΟΣΐν. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Άρθρο 41 

Κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη σύµβαση θα πρέπει: 
α) να καθορίζει τις υποχρεώσεις στον τοµέα της ασφάλειας και της υγιεινής των προ- 

σώπων και οργανισµών που ασχολούνται µε τις λιµενικές εργασίες, β) να λαµβάνει 
τα αναγκαία µέτρα και κυρίως να προβλέπει κατάλληλες κυρώσεις για 
να εξασφαλίζει την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της σύµβασης, γ) να αναθέτει 

στις κατάλληλες υπηρεσίες επιθεώρησης τον έλεγχο της εφαρµογής 
των µέτρων που θα λαµβάνονται για την εκτέλεση των διατάξεων αυτής της σύµ- 
βασης ή να πιστοποιεί ότι γίνεται η κατάλληλη επιθεώρηση. 

Άρθρο 42. 

1. Η εθνική νοµοθεσία θα πρέπει να καθορίζει τα χρονικά όρια, µέσα στα οποία θα 
εφαρµόζονται οι διατάξεις αυτής της σύµβασης, σε σχέση µε : 

α) την κατασκευή ή τον εξοπλισµό των πλοίων, 
β) την κατασκευή ή τον εξοπλισµό κάθε ανυψωτικού µηχανήµατος ή άλλης συσκευής 
χειρισµού φορτίων που βρίσκεται πάνω στην προκυµαία, 

γ) την κατασκευή κάθε εξαρτήµατος βοηθητικής συσκευής. 
2. Τα χρονικά όρια που καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1 αυτού του άρθρου δεν 
πρέπει να ξεπερνούν τα τέσσερα χρόνια από την ηµεροµηνία επικύρωσης αυτής 
της σύµβασης. 

ΜΕΡΟΣ V. 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 43. 

Η σύµβαση αυτή αναθεωρεί τη σύµβαση "για την προστασία των λιµενεργατών από τα 
ατυχήµατα" 1929 και τη σύµβαση "για την προστασία των λιµενεργατών από τα ατυ-
χήµατα" (αναθεωρ.), 1932. 

Άρθρο 44. Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής 
της σύµβασης θα κοινοποιούνται στο Γενικό 
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∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίαςγια καταχώριση. 

Άρθρο 45. 

1. Η σύµβαση αυτή δε δεσµεύει παρά µόνο τα Μέλη εκείνα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας που την επικύρωσή τους έχει καταχωρίσει ο Γενικός ∆ιευθυντής. 

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

3. Στη συνέχεια η σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει, για κάθε Μέλος, δώδεκα µήνες 
µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η καταχώριση της επικύρωσής της. 

Άρθρο 46. 

1. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση µπορεί να την καταγγείλει µόλις 
περάσουν δέκα χρόνια από την ηµεροµηνία κατά την οποία η σύµβαση άρχισε να 
ισχύει για πρώτη φορά, µε δήλωση που κοινοποιείται στο Γενικό ∆ιευθυντή του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο 
µετά την ηµεροµηνία καταχώρισής της. 

2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση και µέσα σε διάστηµα ενός χρό- 
νου από τη λήξη της δεκαετίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, 
δεν έχει ασκήσει το δικαίωµα καταγγελίας που προβλέπει αυτό το άρθρο θα 
δεσµεύεται για µια καινούργια δεκαετία και στη συνέχεια θα µπορεί να καταγγείλει 
αυτή τη σύµβαση στο τέλος κάθε δεκαετίας και µε τους όρους που προβλέπει το 
άρθρο αυτό. 

Άρθρο47. 

1. 0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα γνωστοποιεί σ' όλα τα 
Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας την καταχώριση όλων των επικυρώσεων 
και καταγγελιών που του κοινοποιούνται από τα Μέλη της Οργάνωσης. 

2. Γνωστοποιώντας στα Μέλη της Οργάνωσης την καταχώριση της δεύτερης επικύρω- 
σης που του έχει κοινοποιηθεί, ο Γενικός ∆ιευθυντής θα επιστήσει την προσοχή 
των Μελών της Οργάνωσης στην ηµεροµηνία από την οποία η σύµβαση αυτή θα 
αρχίσει να ισχύει. 

Άρθρο 48. 

0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα πρέπει να κοινοποιεί στο 
Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, για καταχώριση, σύµφωνα µε το άρθρο 102 
του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε 
όλες τις επικυρώσεις ή τις πράξεις καταγγελίας που έχει καταχωρίσει σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα άρθρα. 

Άρθρο 49. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε φορά που το κρίνει 
αναγκαίο, θα υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη µια έκθεση για την εφαρµογή αυτής 
της σύµβασης και θα εξετάζει αν πρέπει να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη της 
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Συνδιάσκεψης, θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. 

ΆρθροδΟ. 

1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσει µια νέα σύµβαση που αναθεωρεί αυτή τη 
σύµβαση ολικά ή µερικά και εφόσον η νέα σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά τότε : 

α) η επικύρωση από ένα Μέλος της νέας αναθεωρητικής σύµβασης θα επιφέρει αυτο-
δίκαια, άµεση καταγγελία αυτής της σύµβασης, παρά τις διατάξεις του παραπάνω 
άρθρου 13, µε την επιφύλαξη ότι η νέα αναθεωρητική σύµβαση θα έχει αρχίσει να 
ισχύει, 

β) από την ηµεροµηνία που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύµβαση θα 
πάψει να είναι ανοικτή για επικύρωση από τα Μέλη αυτή η σύµβαση. 

2. Η σύµβαση αυτή θα παραµείνει σε ισχύ µε τη σηµερινή µορφή και το περιεχόµενό 
της για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει και δε θα επικυρώσουν την ανα- 
θεωρητική σύµβαση. 

Άρθρο51. Το γαλλικό και το αγγλικό 

κείµενο αυτής της σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά. 
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