ΑΠΟΦΑΣΗ 67288/1934
"Περί κανονισµού εργασίας υφαλοχρωµατιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών"
(Φ.Ε.Κ. 119/Β/7-9-1934)
Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 28 του από 25.4.1913 Β. ∆/τος «περί υγιεινής και ασφαλείας των
εργατών εν τοις εργοστασίοις, εργαστηρίοις, καταστήµασι κλπ.» και τας διατάξεις του άρθρου 9 του Νόµου
4819 «περί Οργανώσεως Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας" αποφασίζοµεν:
Εγκρίνοµεν τον υπό του Γενικού Επιθεωρητού Εργασίας καταρτισθέντα Κανονισµόν Εργασίας των
υφαλοχρωµατιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών, ούτινος η ισχύς άρχεται µετά τρίµηνον από της
δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως έχοντα ως κάτωθι:
Άρθρον 1
Οι εις τας εργασίας υφαλοχρωµατισµού, σφυροκοπήσεως (µατσακονισµού) και καθαρισµού λεβήτων
ατµοπλοίων απασχολούµενοι εργάται, ως και οι εργολήπται και οι εν γένει πάσης φύσεως εργοδόται των
αυτών εργοστασίων υποχρεούνται εις την τήρησιν των εις τα εφεξής άρθρα διατάξεων του παρόντος
κανονισµού.
Εργασίαι δεξαµενής
Άρθρον 2
Κατά την σφυροκόπησιν (µατσακόνισµα) δέον οι εργάται να φέρουν προστατευτικάς διόπτρας.
Κατά την βαφήν και σφυροκόπησιν του πυθµένος οι εργάται δέον να φέρουν διόπτρας εκ διαφανούς υάλου
(κάλυπτρα) υποχρεωτικώς.
Άρθρον 3
Απαγορεύεται ο εντός των δεξαµενών καθαρισµός άνω της ισάλου γραµµής (φάσας) εις ατµόπλοια άνω των
1.500 τόννων.
Άρθρον 4
Η µεταφορά των δοχείων των χρωµάτων δέον να γίνηται δια των ανυψωτικών µηχανών ή συσκευών του
πλοίου ή της δεξαµενής.
Η ανάθεσις της εργασίας ταύτης εις τους υφαλοχρωµατιστάς απαγορεύεται.
Άρθρον 5
Η έναρξις των εργασιών γίνεται µετά την τελείαν ισορρόπησιν και ενσφήνωσιν του πλοίου εντός της
δεξαµενής επί των αντερεισµάτων (µπουτελίων) και κατόπιν διαταγής του ναυπηγού της δεξαµενής.
Κρεµαστά ικριώµατα (κρεµαστές σκαλωσιές)
Άρθρον 6
Τα δάπεδα των κρεµαστών ικριωµάτων, ξύλινα ή µετάλλινα, δέον να είναι στερεά και αι αποτελούσαι ταύτα
διπλοσανίδες ή φύλλα ελασµάτων σιδηρών να προσαρµόζωνται µεταξύ των και να καθηλώνται επί
εγκαρσίων δοκίδων.
Τα χρησιµοποιούµενα σανιδώµατα του ικριώµατος (µαδέρια) ως δάπεδον δέον να είναι µονοκόµµατα, να µη
στοκάρωνται ουδέ να βάφωνται δια την απόκρυψιν των ρωγµών.
Τα ικριώµατα ταύτα δέον να σταθεροποιώνται δια προσδέσεως αυτών τη βοηθεία σχοινίων, επί πλαγιών του
πλοίου.
∆έον επίσης να προσδένωνται δύο σχοινιά παραλλήλως του δαπέδου της σκαλωσιάς και προς το έξω µέρος
εις ύψος 50 εκ. απ' αυτού το πρώτον και 90 εκ. το δεύτερον.
Άρθρον 7
Τα σχοινιά ή αι αλύσεις εξαρτήσεως προσδένονται επ' αγκίστρων κλεισµένων στερεώς επί των υπό το
δάπεδον εγκαρσίων δοκίδων, ανυψούνται δε ή µετακινούνται καθ' ύψος δια πολυσπάστων ή τροχαλιών
προσδεδεµένων εις στερεά µέρη του πλοίου.
∆έον να καταβάλληται η προσήκουσα προσοχή όπως µη γίνεται η πρόσδεσις των πολυσπάστων, ή
τροχαλιών τούτων επί επισφαλούς και ανισχύρου µέρους του πλοίου.
Άρθρον 8

Η ανάβασις επί των ικριωµάτων δέον να γίνεται δια ξυλίνων κλιµάκων ανταποκρινοµένων προς τας διατάξεις
του περί κλιµάκων διατάγµατος της 22.12.1933.
Απαγορεύεται η άνοδος εις αυτά δια σχοινίων ή δια των αντερεισµάτων (µπουτελίων).
Άρθρον 9
Σχοίνιναι κλίµακες, µε σχοινίνας βαθµίδας (σκαλοπάτια) απαγορεύονται, τοιαύται δύνανται να
χρησιµοποιηθώσι µόνον εφόσον έχουσι βαθµίδας ξυλίνας, των οποίων το πλάτος δεν είναι µικρότερον των
10 εκ.
Άρθρον 10
Μετά το πέρας της τοποθετήσεως του ικριώµατος, δέον τούτο να επιθεωρήται υπό υπευθύνου προσώπου
και η επ' αυτού εργασία θ' άρξηται µόνον όταν δοθή υπό τούτου άδεια.
Κινητά ικριώµατα (Καβαλέτα)
Άρθρον 11
∆ια τον καθαρισµόν, σφυροκόπησιν και βαφήν της πρώρας και της πρύµνης δέον να χρησιµοποιώνται
κινητά ικρία (καβαλέτα). Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις ξυλίνων κλιµάκων άνω επί των µαδερίων
καβαλλέτων. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η δια κοντών βαφή εις τας µονίµους δεξαµενάς.
Εν η περιπτώσει τα ως άνω καβαλλέτα είναι µηχανικά δέον να δύνανται ν' ανυψώνται από ενός µέχρι πέντε
µέτρων δι' ενδεδειγµένου µηχανισµού και να εξασφαλίζεται η σταθερότης της ανυψώσεως εις ωρισµένην
θέσιν δι' ανασταλτικής κροτάλης (καστάνιας). Εν τη περιπτώσει ταύτη απαγορεύεται η δια κοντών βαφή.
Εργασίαι κατά την πλύσιν
Άρθρον 12
Οι εργάται δέον να εφοδιάζωνται δι' υψηλών υποδηµάτων εξ αδιαβρόχου δέρµατος ή ξυλίνων υποδηµάτων
µετά γκετών µέχρι των γονάτων, εξ υλικού αδιαβρόχου άτινα παρέχει δι' εξόδων του ο εργοδότης ή ο
εργολάβος. Οι χειριζόµενοι τα επιστόµια εκτοξευτικών αυλών (µάνικες) εργάται δέον να εφοδιάζωνται δι'
αδιαβρόχων επενδυτών (νιτσεράδων) εκ µέρους του εργοδότου.
Νυκτερινή εργασία
Άρθρον 13
Κατά την νύκτα δέον οι τόποι εργασίας να φωτίζωνται δι' ηλεκτρικών λαµπτήρων µετά καταυγαστήρων δια
να επιτυγχάνεται ούτω κατάλληλος φωτισµός των τόπων τούτων.
Η αλλαγή της θέσεως των λαµπτήρων και εν γένει πασών των συσκευών και εξαρτηµάτων της ηλεκτρικής
εγκαταστάσεως δέον να διενεργήται υπό ειδικού τεχνίτου ηλεκτρολόγου.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις λυχνιών ασετυλίνης κατά τας εργασίας βαφής εις τα ύφαλα µέρη του
πλοίου.
Καθαρισµός δεξαµενών
Άρθρον 14
Κατά την διάρκειαν του καθαρισµού και εν γένει της επισκευής του πλοίου εντός της δεξαµενής δέον διαρκώς
το δάπεδον αυτής να είναι καθαρόν, δηλαδή να απάγωνται ο βόρβορος και αι ακαθαρσίαι ως και τα
λιµνάζοντα ύδατα.
Απαγορεύεται η κάθοδος των εργατών εις τον πυθµένα της δεξαµενής προ της τελείας απαγωγής των
υδάτων.
Οσάκις ο καθαρισµός του πλοίου γίνεται δια πλωτών σχεδιών επί της επιφανείας των υδάτων, καθ' ην ώραν
ταύτα απάγονται εκ της δεξαµενής δέον όπως η εκκένωσις αύτη των υδάτων διενεργήται κατά τρόπον ώστε
η κατερχοµένη επιφάνεια των υδάτων παρακολουθή την εκτελουµένην εργασίαν.
Προφύλαξις από του ψύχους
Άρθρον 15
Πλησίον των τόπων εργασίας δέον να υπάρχωσιν υπόστεγα δια την παραµονήν των εργατών εν ώρα
βροχής. Τα υπόστεγα ταύτα δέον να υφίστανται καθ' όλην την διάρκειαν του έτους ίνα εναποθέτουσιν οι
εργάται τα ενδύµατα αυτών και ν' αναπαύωνται κατά τας ώρας της αναπαύσεως.
Άρθρον 16

Οι εντός του τανκ (υπυθµένα) υδαταποθηκών λεβητοστασίων και δοχείων µηχανοστασίων (σεντίνες) χώροι
δέον κατά την διάρκειαν του καθαρισµού αυτών ν' αερίζωνται.
Ο φωτισµός να γίνεται δια φορητών λυχνιών (µπαλαντέζες) ηλεκτρικών προσγειουµένων καταλλήλως.
Ελλείψει τοιούτων να χρησιµοποιούνται λυχνίαι ασετυλίνης, ουχί όµως δι' ελαίου και άλλων ουσιών.
Απαγορεύεται αυστηρώς εις τους εργάτας να εισέρχωνται εντός των ατµολεβήτων προς καθαρισµόν προτού
καταπέση τελείως η θερµοκρασία αυτών.
Άρθρον 17
Κατά την εξαγωγήν του βορβόρου δέον ο εις τούτο απασχολούµενος εργάτης να φέρη τα υπό του άρθρου
14 του παρόντος αναφερόµενα υποδήµατα, τα δε ύδατα ν' αποµακρύνωνται τελείως τη βοηθεία αντλίας
(ιππάριον).
Κατά την σφυρηλάτησιν (µατσακόνισµα) εντός των χώρων τούτων ο εργάτης δέον να φέρη διόπτρας.
Εις τους ατµολέβητας, διπύθµενα και γενικώς δεξαµενάς υποσταθµίσεως (Φορ-Πικ, Αφτερ-Πικ), η εργασία
είναι διαρκείας 6 1/2 ωρών, άρχεται δε την 7 1/2 π.µ.
Άρθρον 18
Απαγορεύεται η είσοδος εργατών εις τα στεγανά διαµερίσµατα του πλοίου πριν ή εξαερισθούν ταύτα
τελείως.
Οµοίως απαγορεύεται το σφυροκοπάνισµα των διπυθµένων προτού εξαντληθούν τα ύδατα τελείως.
∆ιαµερίσµατα κύτους
Άρθρον 19
Η εσωτερική επιφάνεια του κύτους δέον να πλύνηται προ πάσης εργασίας δια συσκευής εκτοξευτικών
αυλών (µάνικας) τα δε ύδατα της πλύσεως ν' απάγωνται δι' υδραντλίας.
Τα ικριώµατα δια τον καθαρισµόν και χρωµατισµόν της οροφής των διαµερισµάτων του κύτους δέον να είναι
σταθερά και εξ ενδεδειγµένης ξυλείας.
Άρθρον 20
∆ια τας εργασίας γαιανθρακαποθηκών, βαθέα φρέατα (ντιπ-ταγκ) και γενικώς εργασίας λεβητοστασίου και
µηχανοστασίου η εργασία άρχεται την 7 1/2 πρωϊνήν και λήγει την 3ην µ.µ. µε µίαν ώραν ανάπαυσιν κατά
την µεσηµβρίαν.
Ώραι εργασίας
Άρθρον21
Αι ώραι εργασίας είναι οκτώ την ηµέραν και επτά την νύκταν εις τας δεξαµενάς και εις το σφυροκοπάνισµα
εντός του κύτους και άνω της ισάλου γραµµής.
Από 1ης Απριλίου και µέχρι 30ής Σεπτεµβρίου η εργασία άρχεται την 7ην π.µ. και λήγει την 5ην µ.µ. µε
δίωρον µεσηµβρινήν ανάπαυσιν.
Από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου η εργασία άρχεται την 7.30 π.µ. και λήγει εις τας 4.30 µ.µ. µε
ανάπαυσιν µιας ώρας την µεσηµβρίαν.
Καθ' έκαστον Σάββατον η ηµερησία εργασία περατούται κατά µίαν ώραν ενωρίτερον της κεκανονισµένης δια
τας λοιπάς ηµέρας.
Τα έξοδα µεταφοράς των εργατών και εργαλείων εις τον τόπον εργασίας βαρύνουν τον εργοδότην ή τον
εργολήπτην.
Εν Αθήναις τη 9 Αυγούστου 1934

