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                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA 
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓENIKH ∆IEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN 

KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ 

   
Αθήνα 7/11/2013 

 
Aρ. πρωτ: οικ. 36643/∆10.110 

 
Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

   
Tαχ. ∆/νση: 
Tαχ. Kώδικας: 
Tηλέφωνο: 
Πληροφορίες:  
Fax: 
e-mail: 

Σταδίου 29 
101 10 AΘHNA 
2131516369 
Σαντοριναίος Ιωάννης 
2103214310 
isantorinaios@ypakp.gr 

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών 

   
 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Θέµα:  Υποχρέωση λήψης µέτρων ασφάλειας και υγείας στην εργασία και σύνταξης 

γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες. 
  
 
Μετά από ερωτήµατα υπηρεσιών του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας σας γνωρίζουµε τα 
παρακάτω: 
 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 
1. Κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1, περ. β΄ του «ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) όπως αυτός κυρώθηκε µε το άρθρο 
πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84), νοείται ως εργοδότης: κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, το οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο και έχει την ευθύνη 
για την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση. 

2. Κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ε΄ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., νοείται ως τόπος εργασίας: 
κάθε χώρος όπου βρίσκονται ή µεταβαίνουν οι εργαζόµενοι εξαιτίας της εργασίας τους και 
που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 43, παρ. 1, περ. α΄ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., ο εργοδότης οφείλει να έχει στη 
διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την 
ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες 
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται 
από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας, Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) ή Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε 
βοήθεια σε µέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. 

4. Με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, 
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» 
(ΦΕΚ Α΄ 32) όπως το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 14), 
προβλέπεται η κατάργηση περιορισµών που υπάρχουν στην ισχύουσα νοµοθεσία, οι 
οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων. Ως τέτοιοι περιορισµοί 
νοούνται αυτοί που διαλαµβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω 
νόµου. 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόµου, µετά τις 2-7-
2011, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του 
επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή. 
Τέλος, σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3919/2011, διατάξεις 
νόµων, κανονιστικές πράξεις και ερµηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα 
προβλεπόµενα στα άρθρα 2 και 3 του νόµου αυτού, καταργούνται. 
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5. Σε κάθε όµως περίπτωση, το καθεστώς απασχόλησης των φορτοεκφορτωτών ρυθµίζεται 
από ειδικές διατάξεις όπως ενδεικτικά φαίνεται παρακάτω: 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 

Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 
- Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2013-2016 

ν. 4093/2012 222/Α/12-11-2012 

Εγκύκλιος «Εφαρµογή των άρθρων 1, 2 
και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) και 
του άρθρου 1 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 
(ΦΕΚ 14 Α΄)» 

Εγκύκλιος 
3643/249/2012      

[αφορά τα άρθρα 1, 2 
και 3 του ν. 3919/2011 
και το άρθρο 1 παρ. 16 

του ν. 4038/2012] 

28/2/2012 

Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - 
Λιµένος 

κ.υ.α. 9296/300/2013 749/Β/1-4-2013 

Αντιµετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας 

ν. 4144/2013 88/Α/18-4-2013 

Ειδικά θέµατα οργάνωσης και 
λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, 
του τύπου και του περιεχοµένου των 
εντύπων και οδηγιών ενηµέρωσης του 
ΣΕΠΕ και της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας για 
τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες 

υ.α. 15077/1912/2013 1193/Β/15-5-2013 

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - 
καθορισµός δικαιολογητικών για την 
άσκηση του επαγγέλµατος του 
Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιµένος 

κ.υ.α. 14366/416/2013 1110/Β/9-5-2013 

Γενικός Ενιαίος Κανονισµός Εργασίας 
∆ιεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών 
Εργασιών Λιµένος 

κ.υ.α. 15107/437/2013 1230/Β/21-5-2013 

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - 
καθορισµός δικαιολογητικών για την 
άσκηση του επαγγέλµατος του 
Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιµένος 

κ.υ.α. 27953/1745/2013 2122/Β/28-8-2013 

6. Από το άρθρο 3 παρ. 1 της υ.α. 15077/1912/2013 «Ειδικά θέµατα οργάνωσης και 
λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχοµένου των εντύπων και 
οδηγιών ενηµέρωσης του Σ.ΕΠ.Ε. και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της 
Εργασίας για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες» (ΦΕΚ Β΄ 1193) προκύπτει ότι: 
«1. Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβάσεων 
της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, είναι οι καθοριζόµενες στα 
άρθρα 71 και 72 του Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων (ν. 
3850/2010), όπως ισχύει κάθε φορά και επιβάλλονται στους αρµοδίους για την ανάθεση 
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του έργου φορτοεκφόρτωσης, στους φορτοπαραλήπτες, στους κυρίους των προς 
διακίνηση εµπορευµάτων και ειδών και κάθε εξουσιοδοτηµένος για την ανάθεση του έργου 
της φορτοεκφόρτωσης.» 

 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 
Οι λιµενεργάτες (φορτοεκφορτωτές) στη χώρα µας µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 
Απασχολούµενους στα µεγαλύτερα λιµάνια:  
Σ’ εκείνους που απασχολούνται στα µεγαλύτερα λιµάνια και είναι εργαζόµενοι µισθωτοί στις 
επιχειρήσεις (Οργανισµούς - εργοδότες) που διαχειρίζονται τα θέµατα κάθε λιµανιού. Στην 
περίπτωση αυτή για τους λιµενεργάτες ισχύουν όλες οι διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία όπως και για όλους τους άλλους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
και του δηµόσιου τοµέα. Εποµένως σε αυτή την περίπτωση την εκτίµηση του επαγγελµατικού 
κινδύνου την κάνουν οι επιχειρήσεις (Οργανισµοί - εργοδότες) που διαχειρίζονται τα θέµατα του 
λιµανιού. 
Απασχολούµενους στα µικρότερα (ή λοιπά) λιµάνια:  
Σ’ εκείνους που απασχολούνται στα µικρότερα (ή λοιπά) λιµάνια τα οποία υπάγονται σε 
Λιµενικά Ταµεία. Για την περίπτωση αυτή ισχύουν και οι παραπάνω ενδεικτικά αναφερόµενες 
ειδικότερες νοµοθετικές προβλέψεις που ρυθµίζουν το καθεστώς απασχόλησης των 
φορτοεκφορτωτών. Την εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου στην περίπτωση αυτή, 
αναλόγως κατά περίπτωση την κάνουν, οι αρµόδιοι για την ανάθεση του έργου 
φορτοεκφόρτωσης, ή/και οι φορτοπαραλήπτες, ή/και οι κύριοι των προς διακίνηση 
εµπορευµάτων και ειδών και κάθε εξουσιοδοτηµένος για την ανάθεση του έργου της 
φορτοεκφόρτωσης. 
 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆IANOMH: 
1. Γραφείο κ Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κας Γενικής Γραµµατέως 
4. Γραφείο  κ. Νοµικού Συµβούλου 
5. Γραφεία  κ. Γενικών ∆ιευθυντών  
6. Όλες τις ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 

του Υπουργείου 
7. Κ.Φ. 
 

O 
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆IEYΘYNΣHΣ 

 
 
 
 

ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
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Πίνακας αποδεκτών 

 
1 Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα Σ.ΕΠ.Ε. 
2 Όλες τις ∆ιευθύνσεις της κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. 
3 Όλες τις Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας 
4 Ειδικοί Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. 
5 Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) 
6 Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) 
7 Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 
8 Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
9 Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) 
10 Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων 
11 Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.) 
12 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) 
13 Ένωση Ελλήνων Χηµικών (Ε.Ε.Χ.) 
14 Bιοτεχνικό Eπιµελητήριο Aθηνών (Β.Ε.Α.) 
15 Eµπορικό και Bιοµηχανικό Eπιµελητήριο Aθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) 
16 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) 
17 Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) 
18 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-  

Ο.Τ.Α.) 
19 Μέλη του Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (Σ.Υ.Α.Ε.) 
20 Μέλη του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) 
21 Eλληνικό Iνστιτούτο Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
22 Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) 
23 Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος 
24 Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 
25 Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) 
26 Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) 
27 Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) 
28 Λιµενικά Ταµεία 
29 Οµοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος 
30 Σωµατείο Ειδικευµένων Ιατρών Εργασίας 
31 Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος 
32 Επιχειρήσεις Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αµιάντου (Ε.Α.Κ.) 
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