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ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής
Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΘΕΜΑ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΜΕ/24

Αγαπητά Μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι από 1.9.2022 τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι νέοι Κανονισμοί για τη
λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των Ανυψωτικών Μηχανημάτων.
Τέτοιοι εξοπλισμοί υπάρχουν σε πολλές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Στόχος της νέας νομοθεσίας
είναι η προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα και η πρόσβαση των εργοδοτών και
ιδιοκτητών σε ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα ελέγχου και συντήρησης.
Οι έλεγχοι των Ανυψωτικών Μηχανημάτων θα γίνονται πλέον από ιδιώτες Εξουσιοδοτημένους
Ελεγκτές Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Οι Ελεγκτές αυτοί, απόφοιτοι τεχνικών κατευθύνσεων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέρασαν τους τελευταίους μήνες από διαδικασία έγκρισης, στην
οποία κλήθηκαν να αποδείξουν τις γνώσεις και την πείρα τους, μεταξύ άλλων, με γραπτή
εξέταση. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναμένεται να δημοσιεύσει σχετικό Διάταγμα στην
Επίσημη Εφημερίδα Δημοκρατίας και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Μητρώο με τα στοιχεία
επικοινωνίας των Ελεγκτών.
Πέραν των συνήθων τύπων γερανών (γερανοί τύπου πύργου, γερανογέφυρες, κινητοί γερανοί
κ.ά.) που επιθεωρούνται με την υφιστάμενη νομοθεσία, προστίθενται και νέα Ανυψωτικά
Μηχανήματα όπως περονοφόρα (forklift), ανυψωτικά για την ανύψωση προσώπων, αντλίες
σκυροδέματος (πόμπες μπετού), αναβατόρια, γερανοί φόρτωσης οχημάτων (παπαγαλάκια),
γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων, χειροκίνητα ανυψωτικά (παλάγκα) καθώς και τα παρελκόμενά
τους.
Ο κάθε ιδιοκτήτης τέτοιων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, καλείται να απευθύνεται στους
Ελεγκτές για έλεγχο των ανυψωτικών του μηχανημάτων. Σημειώνεται ότι για όλους τους
γερανούς που ήδη έχει εκδοθεί «Έκθεση Επιθεώρησης Γερανού» από το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας, αυτή ισχύει μέχρι τη λήξη της.
Μετά τις 15.8.2022 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν θα εκδίδει νέες Εκθέσεις Επιθεώρησης
Γερανών.
Επισυνάπτεται αυτούσια η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Με εκτίμηση,
Αιμίλιος Μιχαήλ
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
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Από 1.9.2022 τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι νέοι Κανονισμοί για τη λειτουργία, τη
συντήρηση και τον έλεγχο των Ανυψωτικών Μηχανημάτων.
Τέτοιοι εξοπλισμοί υπάρχουν σε πολλές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Στόχος της νέας
νομοθεσίας είναι η προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα και η πρόσβαση των
εργοδοτών και ιδιοκτητών σε ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα ελέγχου και συντήρησης.
Οι έλεγχοι των Ανυψωτικών Μηχανημάτων θα γίνονται πλέον από ιδιώτες
Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Οι Ελεγκτές αυτοί, απόφοιτοι
τεχνικών κατευθύνσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέρασαν τους τελευταίους μήνες από
διαδικασία έγκρισης, στην οποία κλήθηκαν να αποδείξουν τις γνώσεις και την πείρα τους,
μεταξύ άλλων, με γραπτή εξέταση. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναμένεται να
δημοσιεύσει σχετικό Διάταγμα στην Επίσημη Εφημερίδα Δημοκρατίας και θα αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του Μητρώο με τα στοιχεία επικοινωνίας των Ελεγκτών.
Πέραν των συνήθων τύπων γερανών (γερανοί τύπου πύργου, γερανογέφυρες, κινητοί
γερανοί κ.ά.) που επιθεωρούνται με την υφιστάμενη νομοθεσία, προστίθενται και νέα
Ανυψωτικά Μηχανήματα όπως περονοφόρα (forklift), ανυψωτικά για την ανύψωση
προσώπων, αντλίες σκυροδέματος (πόμπες μπετού), αναβατόρια, γερανοί φόρτωσης
οχημάτων (παπαγαλάκια), γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων, χειροκίνητα ανυψωτικά
(παλάγκα) καθώς και τα παρελκόμενά τους.
Ο κάθε ιδιοκτήτης τέτοιων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, καλείται να απευθύνεται στους
Ελεγκτές για έλεγχο των ανυψωτικών του μηχανημάτων. Σημειώνεται ότι για όλους τους
γερανούς που ήδη έχει εκδοθεί «Έκθεση Επιθεώρησης Γερανού» από το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας, αυτή ισχύει μέχρι τη λήξη της.
Μετά τις 15.8.2022 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν θα εκδίδει νέες Εκθέσεις
Επιθεώρησης Γερανών.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli
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Για παραδείγματα Ανυψωτικών Μηχανημάτων που πρέπει να ελέγχονται, δείτε τις πιο κάτω
εικόνες:

Οι Κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στον
πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/2BB19C4FD5AF9079C22586EA0021AABA/$file/
KDP_153_2021.pdf?openelement
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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