
It’s Your Business 
but we can help you look after it! 



 Αξιότιμοι Κύριοι, 
   

        Θέμα: Πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκ του Νόμου  

                  απαιτούμενης εκπαίδευσης για χρήση κινητού εξοπλισμού 
   

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τους Περί Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως του 2003, τους Κανονισμούς 10(α) 

και 10(β) των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφαλείας και Υγείας 

(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 

έως 2004 και τον Κανονισμό 12 των Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφαλείας και 

Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, ο Εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει 

τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργοδοτούμενοι στους οποίους ανατίθεται η χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας να τυγχάνουν επαρκούς εκπαίδευσης πριν την χρήση του 

εκάστοτε κινητού εξοπλισμού. 

  

Επιβεβαίωση δε συμμόρφωσης με την πιο πάνω νομοθεσία συνιστά η κατοχή και 

παρουσίαση σχετικού πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα, κατόπιν παρακολούθησης από τους χειριστές της απαιτούμενης εκ της 

Νομοθεσίας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης αλλά και μετά από εξετάσεις στις 

οποίες παρακάθονται οι εκπαιδευόμενοι. 

  

Με βάση την πιο πάνω Νομοθεσία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτεί από τους εργοδότες χειριστών κινητού 

εξοπλισμού εργασίας, την κατοχή του πιο πάνω πιστοποιητικού.  
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 Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος κατά 

την χρήση κινητού εξοπλισμού εργασίας χωρίς το απαιτούμενο σχετικό πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης από εργοδοτούμενο, ακόμη και εάν είναι σε ισχύ ασφαλιστήριο ευθύνης 

εργοδότη και παρ΄όλον ότι ο εργοδοτούμενος ο οποίος υπέστη το ατύχημα 

ενδεχομένως να αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, είναι πιθανόν η 

ασφαλιστική εταιρεία (ανάλογα με τους όρους του εκάστοτε ασφαλιστηρίου 

εγγράφου) να νομιμοποιείται όπως στραφεί κατά του εργοδότη και επιτύχει την 

ανάκτηση από αυτόν του καταβληθέντος προς τον εργοδοτούμενο από την 

ασφαλιστική εταιρεία ποσού.  

  

 Είναι για τους πιο πάνω λόγους που η κατοχή πιστοποιητικού εκπαίδευσης χειριστή 

κινητού εξοπλισμού είναι αναγκαία τόσο για την συμμόρφωση με την ισχύουσα 

Νομοθεσία όσο και για την αποφυγή οικονομικής επιβάρυνσης των εργοδοτών στην 

περίπτωση εργατικού ατυχήματος κατά την χρήση κινητού εξοπλισμού εργασίας. 

  

 Με εκτίμηση, 

   

 Στάλω Σκεμπετζή 

 Λειτουργικός Διευθυντής 

 Y. SKEMBEDJIS AND SONS LTD 
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 Η Γ. Σκεμπετζή & Υιοί ΛΤΔ μας είναι αντιπρόσωπος κορυφαίων και 

καταξιωμένων εταιρειών στην κατασκευή ανυψωτικού εξοπλισμού.  Η 

εταιρεία μας  έχει μια ευρεία γκάμα περονοφόρων ηλεκτροκίνητων, 

πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, 

ανταλλακτικών και ελαστικών, ανυψωτικές ράμπες, , συσσωρευτές και 

φορτιστές,  διάφορα πρόσθετα εξαρτήματα και άλλους εξοπλισμούς 

διαχείρισης και ταξινόμησης αποθηκών.   

 

 Επίσης η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες ενοικιαγοράς ανυψωτικών 

μηχανημάτων, επιδιορθώσεις και συμβόλαια συντήρησης μηχανημάτων, και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

  

 Στις αποθήκες της σε Λεμεσό και Λευκωσία κράτα ένα περιστρεφόμενο 

απόθεμα 150 μηχανημάτων περίπου για οποιοδήποτε στιγμή, 

αποτελούμενο από τις κυριότερες κατασκευαστικές μάρκες και με 

προδιαγραφές που θα ταυτιστούν με τις ανάγκες και απαιτήσεις της βάσης 

των πελατών της. 
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 Η Γ. ΣΚΕΜΠΕΤΖΗ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ παρέχει διαπιστευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την  σωστή και ασφαλή χρήση ανυψωτικών 

μηχανημάτων.   

 

 Όλοι οι εκπαιδευτές και τα προγράμματα μας συμμορφώνονται με 

την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κώδικες καλής 

πρακτικής, που ισχύουν στην Ευρώπη και στην Κύπρο.  

 

  Τα προγράμματα μας είναι πιστοποιημένα από την ITSSAR 

Αγγλίας; έναν οργανισμό  που έχει εγκριθεί και καταχωρηθεί  ως 

οργανισμός διαπίστευσης , στον εγκεκριμένο Κώδικα Πρακτικής 

(ACOP) , για την κατάρτιση του χειρισμού περονοφόρων οχημάτων 

,από την επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας(HSC) του Ηνωμένου 

Βασιλείου. 

 



6 119 ΦΡΑΝΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΛΕΜΕΣΟΣ 

1.   Δυο Σύγχρονοι χώροι  Θεωρητικής 

Εκπαίδευσης 

2. Χώρος Πρακτικής Εκπαίδευσης 
 



 Να ανταποκριθεί στις νομικές 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του 

εργοδότη και των εργαζομένων 

σύμφωνα με τις σχετικές 

νομοθεσίες, και την μείωση 

πιθανών μεγάλων ποινικών 

προστίμων και αποζημιώσεων. 

 

 Να δημιουργήσει ένα ασφαλές 

περιβάλλον εργασίας στο χώρο 

εργασίας για το μηχάνημα  και τον 

χειριστή με απώτερο στόχο την 

μείωση ατυχημάτων. 

 

 

 



 Να παρέχει σημαντική εξοικονόμηση 

κόστους μέσω της εκπαίδευσης με τη 

μείωση των ζημιών στο μηχάνημα, στα 

φορτία και στον εξοπλισμό των 

εγκαταστάσεων. 

 

 Να διδάξει τις βασικές απαιτήσεις σε 

δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται 

για την ασφαλή και  αποτελεσματική 

λειτουργία των ανυψωτικών 

μηχανημάτων. 

 

  Αύξηση αισθήματος υπευθυνότητας και 

παραγωγικότητας του προσωπικού. 

 

 

 

 



    
  Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ, που στην Κύπρο εναρμονίστηκε με τους 

 περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Νόμους του 1996 έως 
 2003 και τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας 
 στην εργασία Κανονισμούς του 2002 μέχρι και 2011, καθορίζει 
 για  γενικές αρχές για πρόληψη με την εκπαίδευση να 
 αποτελεί  το ένα από τα σημαντικότερα μέτρα.    

 
  Στην κυπριακή νομοθεσία οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών 

 Ασφάλειας και Κανονισμοί του 2001, ΚΔΠ 444/01  στο 
 Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 2.2. αναφέρεται χαρακτηριστικά:   

 

  «Η οδήγηση αυτοκινούμενων εξοπλισμών εργασίας, 
 επιτρέπεται μόνο στους εργοδοτουμένους που έχουν 
 εκπαιδευτεί κατάλληλα για την ασφαλή οδήγηση 
 αυτών των εξοπλισμών εργασίας» 

  
 

 
9 



    

   
 

 

1
0 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ BENZINOKINHTOY 0-30TONNΩΝ)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β1 /Β2/Β3  

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (REACH TRUCKS) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1  
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΠΕΖΟ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η ΧΩΡΙΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

 (PALLET TRUCKS  & STACKERS WITH STEP OR NO STEP)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ A1/A2/A5 
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ  (SEMI MANUAL STACKERS) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙA Z 

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ XΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ  (HANDLIFTS)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙA Z 

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Order Picker  & Scissor Working Platforms) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ A2/MEWP-STATIC & MOBILE BOOM 

 

  



1
3 

   ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ  

  ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ/   

  ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΩΝ   

  ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (VNA)  
    ΚΑΤΗΓΟΡΙA F1 
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 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας μας μπορούν 

να διεξαχθούν είτε στον χώρο σας, είτε στο ειδικά 

διαμορφωμένο κέντρο εκπαίδευσης μας στην Λεμεσό.  

 

  Τα προγράμματα γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα  

 

  Τα προγράμματα μπορούν να είναι Μονό-επιχειρησιακά 

στο οποίο θα εκπαιδευτούν μόνο άτομα της δικής σας 

Εταιρείας, ή Πολύ-επιχειρησιακά στο οποίο λαμβάνουν 

μέρος διάφορες Εταιρείες. 

 

 Όλα τα πιο πάνω εκπαιδευτικά προγράμματα 

προσφέρονται για αρχάριους, για άτομα με πείρα πέρα 

των 12 μηνών χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση και για 

άτομα που έτυχαν προηγούμενης εκπαίδευσης και 

ενδιαφέρονται για επανεκπαίδευση. 
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 Με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

όσοι περάσουν την γραπτή και πρακτική  εξέταση με 

επιτυχία θα τους εκδοθεί πιστοποιητικό εκπαίδευσης και 

ικανότητας όπως επίσης ταυτότητα με την φωτογραφία 

τους. 

 

 Η διάρκεια των προγραμμάτων εξαρτάται  από το 

πρόγραμμα και την κατάρτιση των εκπαιδευομένων. 

 

 Το κόστος των προγραμμάτων επίσης εξαρτάτε από τον 

τύπο του προγράμματος, τον τυχόν συνδυασμό 

προγραμμάτων, την τοποθεσία του προγράμματος  όπως 

επίσης την κατάρτιση των εκπαιδευόμενων (αρχάριος, με 

πείρα, επανεκπαίδευση). 
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 Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης δίνονται μόνο όταν οι 

εκπαιδευόμενοι συμπληρώσουν το πρόγραμμα με 

επιτυχία  



    

 Τα προγράμματα μας μπορούν να επιδοτηθούν από την 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

1
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http://www.hrdauth.org.cy/
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ :  

Λεμεσός:  119 Φρανκλινου Ρουσβελτ 3011  

 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

Λεμεσός: Αγοράς 1 Βιομηχανική περιοχή Ύψωνα  
Λευκωσία: Πειραιώς 6, Μπλοκ Α, Κατάστημα 6, 2235 Λατσία 

Αλληλογραφία: Τ.Θ. 53312, 3302 Λεμεσός 
Λεμεσός: Τηλ: +357 25 712 265 Φαξ:+357 25 710 413 

 Λευκωσία: Τηλ: +357 22 467 042 Φαξ:+357 22 481 960 
E-mail: training@skembedjis.com    www.skembedjis.com 

 

 

http://www.skembedjis.com/
http://www.skembedjis.com/

