ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 778/1980
"Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών"
(Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8-1980)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες υπ’ όψει:
α) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25.8/5.9.1920 Β.∆/τος «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και
ασφαλείας των εργατών διατάξεων».
β) Τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Π.∆/τος 1156/1977 «περί Οργανισµού του
Υπουργείου Εργασίας».
γ) Την από 12.12.1979 γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονοµικού Συµβουλίου.
δ) Την από 11.10.1979 γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας.
ε) Την υπ’ αριθ. 528/1980 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Υπουργού Εργασίας,
αποφασίζοµεν:
Άρθρον 1
Πεδίον εφαρµογής
Επί εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσµήσεως, χρωµατισµού οικοδοµών, ως και των
εις αυτάς εκτελουµένων πάσης φύσεως µεταλλικών, µηχανουργικών, µηχανολογικών και ηλεκτρονικών
εργασιών, τηρούνται υπό των κατά Νόµον υπευθύνων του έργου και αι ειδικαί διατάξεις των εποµένων
άρθρων.
Άρθρον 2
Είδη ικριωµάτων
1. Σταθερά ικριώµατα κατά την έννοιαν του παρόντος, είναι µεταλλικαί (σωληνωταί) ή ξύλιναι κατασκευαί,
εξυπηρετούσαι τας, εις διάφορα ύψη εκτελουµένας εργασίας, εκ των αναφεροµένων εις το άρθρον 1 του
παρόντος.
Τα σταθερά ικριώµατα, δέον όπως είναι ανθεκτικά µη δυνάµενα να θραυσθούν, να µετασχηµατισθούν, ή να
υποστούν επικινδύνους κραδασµούς, απαγορευοµένης της εναποθέσεως επ’ αυτών υλικών, πέραν των
αµέσως χρησιµοποιησίµων.
2. Κινητά ικριώµατα νοούνται µεταλλικοί ή ξύλινοι οκρίβαντες (καβαλέτα), ύψους ενός (1,00) µέχρι και το πολύ
δύο (2,00) µέτρων, µετά δαπέδου εργασίας επ’ αυτών πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60) του
µέτρου, χρησιµοποιούµενοι µόνον ως ορίζεται εις το άρθρον 12 του παρόντος.
3. Κινητά µεταλλικά ικριώµατα εν είδει πύργων νοούνται ανθεκτικαί µεταλλικαί σωληνωταί κατασκευαί, ύψους
ουχί ανωτέρου του τριπλασίου του µήκους της µικροτέρας πλευράς της βάσεώς των.
4. Ανηρτηµένα ικριώµατα νοούνται κινητά δάπεδα, κλωβοί, κάλαθοι και άλλα παρόµοια µέσα εξ ανθεκτικών
υλικών, αναρτώµενα καταλλήλως εις σταθερά σηµεία.
Ταύτα χρησιµοποιούνται εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας, κατά τον επιβλέποντα µηχανικόν, ή τον κατά
νόµον υπεύθυνον, είναι αδύνατος ή απρόσφορος η χρήσις ετέρων ειδών ικριωµάτων.
Άρθρον 3
Χρησιµοποίησις ικριωµάτων
1. Κατά την εκτέλεσιν των εις το άρθρον 1 του παρόντος αναφεροµένων εργασιών δέον όπως
χρησιµοποιούνται ικριώµατα ή φορηταί κλίµακες υπό τους κάτωθι όρους και περιορισµούς, αναλόγως του
ύψους αυτών από της στάθµης του εδάφους ή του κατά περίπτωσιν δαπέδου ορόφου της οικοδοµής.
α) Εις εξωτερικάς εργασίας ύψους άνω των τεσσάρων (4,00) µέτρων από του εδάφους χρησιµοποιούνται
σταθερά ικριώµατα.
Εις τας εν λόγω εργασίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και κινητά µεταλλικά ικριώµατα εν είδει
πύργων, εφ’ όσον όµως το ύψος του δαπέδου εργασίας των δεν υπερβαίνει τα πέντε (5,00) µέτρα.
β) Εις εξωτερικάς (αποκλειοµένων των εξωστών) και εσωτερικάς εργασίας ύψους κάτω των τριών µέτρων
και πεντήκοντα εκατοστών (3,50) του µέτρου δύναται να χρησιµοποιώνται κινητά ικριώµατα (καβαλέτα).
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γ) Εις τας εσωτερικάς εργασίας άνω των τριών µέτρων και πεντήκοντα εκατοστών (3,50) του µέτρου,
χρησιµοποιούνται σταθερά ικριώµατα.
Εις τας ως άνω εργασίας δύναται να χρησιµοποιώνται και µεταλλικά ικριώµατα εν είδει πύργων, εφ’
όσον το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει τα δώδεκα (12,00) µέτρα.
δ) Εις ελαφράς ή περιωρισµένης εκτάσεως εργασίας δύναται να χρησιµοποιώνται φορηταί κλίµακες υπό
τας προϋποθέσεις του Π.∆/τος της 22/29.12.1933 ως συνεπληρώθη υπό του υπ’ αριθµ. 17/1978
Π.∆/τος «περί συµπληρώσεως του από 22/29.12.1933 Π.∆/τος, «περί ασφαλείας εργατών και
υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων» και εφ’ όσον υπό του υπευθύνου των εργασιών
τούτων κρίνεται ότι αύται δύνανται να εκτελεσθούν ακινδύνως.
2. Της ενάρξεως και εκτελέσεως εργασίας επί σταθερών ικριωµάτων δέον να προηγήται βεβαίωσις εις
διπλούν, του υπευθύνου µηχανικού του επιβλέποντος το υπό εκτέλεσιν έργον και του κατασκευαστού του
έργου περί της συµφώνως προς άπαντας τους υπό των διατάξεων του παρόντος προβλεποµένους όρους
εγκαταστάσεως τούτων, υποβαλλοµένη προς το οικείον Τµήµα ή Γραφείον Επιθεωρήσεως Εργασίας, ή,
όπου δεν υπάρχουν τοιαύτα, προς τας αρµοδίας αστυνοµικάς αρχάς. Η µία των άνω βεβαιώσεων, δεόντως
θεωρηµένη, τηρείται εις τον τόπον εργασίας.
3. Απαγορεύεται η χρήσις ξυλίνων εξωτερικών ικριωµάτων εις οικοδοµάς άνω των τριών (3) ορόφων και
ύψους πέραν των δέκα (10) µέτρων. Εις τας περιπτώσεις ταύτας χρησιµοποιούνται µόνον µεταλλικά
(σωληνωτά) ικριώµατα.
4. Απαγορεύεται η µερική αποσυναρµολόγησις των ικριωµάτων. Ταύτα δέον να παραµένουν υπό την πλήρη
των σύνθεσιν µέχρι της αποπερατώσεως των εργασιών δια τας οποίας κατασκευάσθησαν.
Άρθρον 4
Ξύλινα σταθερά ικριώµατα
1. Τα υλικά εξ ων συνίστανται τα ικριώµατα δέον να είναι αρίστης ποιότητος, ανθεκτικά και επιµελώς
συντετηρηµένα, να προέρχωνται εξ υγιούς ξύλου µακρών ινών, απηλλαγµένου εντελώς του φλοιού, και,
κατά το δυνατόν, ρωγµών ή αρµών.
Η βαφή και το στοκάρισµα των χρησιµοποιουµένων ξύλων απαγορεύεται.
Η χρήσις χυτοσιδηρών ήλων δια την συναρµολόγησιν του ικριώµατος απαγορεύεται.
Τα υλικά επιθεωρούνται προ εκάστης συναρµολογήσεως ποιοτικώς και ποσοτικώς.
2. Η αποθήκευσις των υλικών του ικριώµατος γίνεται χωριστά εκ των υπολοίπων υλικών της οικοδοµής και η
συντήρησίς των ανατίθεται παρά του κατασκευαστού εις έµπειρον τεχνίτην.
3. Η κατασκευή και αποσύνθεσις των ξυλίνων ικριωµάτων γίνεται παρ’ ειδικευµένων τεχνιτών εξησκηµένων
εις το είδος τούτο της εργασίας.
Άρθρον 5
Oρθοστάται
1. Τα σταθερά ικριώµατα συνίστανται είτε εκ µιας σειράς ορθοστατών, εφ’ όσον η απόστασις των σηµείων
εδράσεως εκάστης εγκαρσίας δοκίδος (τρυποξύλου) δεν υπερβαίνει το εν µέτρον και τριάκοντα εκατοστά
(1,30) µέτρου, είτε εκ δύο ή πλειόνων σειρών ορθοστατών, εφ’ όσον υπάρχη υπέρβασις του µήκους αυτού,
εις τρόπον ώστε αι διαδοχικαί αποστάσεις των σηµείων εδράσεως εκάστης εγκαρσίας δοκίδος να µη
υπερβαίνουν το εν µέτρον και τριάκοντα εκατοστά (1,30) του µέτρου.
2. Οι ορθοστάται κατασκευάζονται εξ υγιούς ξύλου, µακρών ινών, τοµής τετραγωνικής, απαγορευοµένης της
χρήσεως τετµηµένων κατά µήκος (εσχισµένων) δοκών, δύναται δε να αποτελώνται εκ πλειόνων τεµαχίων.
3. Η καθ’ ύψος σύνδεσις των ορθοστατών γίνεται δια πλευρικής επαφής µήκους εβδοµήκοντα πέντε
εκατοστών (0,75) του µέτρου, της ενώσεως ενισχυοµένης δι’ αναβολέως (τάκου) µήκους πεντήκοντα
εκατοστών (0,50) του µέτρου τουλάχιστον και τοµής ίσης ή µεγαλυτέρας του υψηλότερον ευρισκοµένου
ορθοστάτου. Ο αναβολεύς προσηλούται χαµηλότερον του άνω άκρου του κάτω ορθοστάτου. Επί του άνω
άκρου του αναβολέως εφάπτεται το κάτω άκρον του άνω ορθοστάτου (Σχ. 1 του παραρτήµατος).
4. Αι τοµαί των ορθοστατών, συναρτήσει του ύψους και του αριθµού αυτών, δέον να είναι σύµφωνοι προς τας
εις τον κατωτέρω πίνακα αναγραφοµένας διαστάσεις, ήτοι:
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Συνολικόν ύψος
6,00 µέτρα

10 µέτρα

∆ιαστάσεις τοµής

∆ιαστάσεις τοµής

1ος ορθοστάτης

0,08Χ0,08 µέτρου

0,10Χ0,10 µέτρου

2ος ορθοστάτης

0,08Χ0,08 µέτρου

0,08Χ0,08 µέτρου

5. Η απόστασις µεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών δύναται να είναι µέχρι τριών και ηµίσεος (3,50) µέτρων
(Σχ. 2 του παραρτήµατος). Η απόστασις µεταξύ των κατακορύφων επιπέδων των όψεων της οικοδοµής και
εσωτερικής σειράς ορθοστατών, δέον όπως, µη υπερβαίνη τα τριάκοντα εκατοστά (0,30) του µέτρου, της δε
εξωτερικής τοιαύτης το εν µέτρον και τριάκοντα εκατοστά (1,30) του µέτρου, πλην των περιπτώσεων
εξωστών και µαρκιζών, ότε δύναται να εξικνήται µέχρι δύο (2,00) µέτρα µόνον κατά τας θέσεις και το µήκος
τούτων (Σχ. 4 του παραρτήµατος).
6. Οι ορθοστάται κλίνουν ελαφρώς προς το µέρος της οικοδοµής και εδράζονται επί πεδίλων συνισταµένων εκ
µαδερίων επί των οποίων προσαρµόζονται κατά τρόπον ώστε η επ’ αυτών ολίσθησις να είναι αδύνατος,
απαγορευοµένης πάσης προχείρου στηρίξεως ως π.χ. πλίνθων, λίθων κλπ. υλικών.
7. Οι ορθοστάται επεκτείνονται τουλάχιστον κατά εν (1,00) µέτρον άνω του τελευταίου δαπέδου εργασίας.
Άρθρον 6
Σύνδεσις ορθοστατών
Εκάστη σειρά ορθοστατών δέον να συνδέεται δι’ οριζοντίων κατά το δυνατόν και παραλλήλων προς τας όψεις
της οικοδοµής ενιαίων τεµαχίων ξύλου (σανίδων), διατοµής δύο και ηµίσεος εκατοστών επί δώδεκα εκατοστά
(0,25Χ0,12) του µέτρου ηλουµένων κάτωθεν ακριβώς των αναβολέων (Σχ. 3 του παραρτήµατος).
Άρθρον 7
Εγκάρσιαι δοκίδες
1. Αι εγκάρσιαι δοκίδες, αι χρησιµοποιούµεναι δια την έδρασιν του δαπέδου εργασίας δέον να συνίστανται εξ
υγιούς ξύλου (πελεκητού) αποτελουµένου εξ αυτουσίου κορµού (λατάκι) άνευ ρωγµών, αρµών και ρόζων
και να µη φέρουν πολλάς διατρήσεις ηλώσεων προγενεστέρας χρήσεως.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις ξύλου κατά µήκος τετµηµένου (εσχισµένου).
2. Αι εγκάρσιαι δοκίδες (τρυπόξυλα) εδράζονται είτε επί ξυλίνων αναβολέων (τάκων), ηλουµένων επί των
ορθοστατών, των οποίων η διατοµή πρέπει να είναι µεγαλυτέρα της διατοµής της δοκίδος και το µήκος των
τουλάχιστον πεντήκοντα εκατοστά (0,50) του µέτρου, είτε επί των τοίχων της οικοδοµής εντός οπών,
σταθεροποιούµεναι δια της προσηλώσεως καταλλήλου προσαρµογής (κλάπας) εις την άλλην πλευράν του
τοίχου ή δι’ ετέρας µεθόδου εξασφαλιζούσης το ακλόνητον της κατασκευής.
3. Η τοµή των ως άνω δοκίδων, δια την στήριξιν των δαπέδων εργασίας, δέον να είναι διαστάσεων δέκα επί
δέκα εκατοστών (0,10Χ0,10) του µέτρου (Σχ. 2 και 7 του παραρτήµατος).
Άρθρον 8
Αντηρίδες (τιράντες χιαστί)
Αι αντηρίδες (τιράντες χιαστί) συνίστανται εξ ενιαίου ξύλου (σανίδος) άνευ συνδέσεως, διατοµής τουλάχιστον
δύο και ηµίσεος εκατοστών, επί δώδεκα εκατοστά (0,025Χ0,12) του µέτρου, τα άκρα αυτών προσηλούνται δια
καταλλήλων ήλων επί των ορθοστατών όσον το δυνατόν πλησίον και άνωθεν της εδράσεως των εγκαρσίων
δοκίδων χιαστί, άνευ προσηλώσεως των σηµείων διασταυρώσεως αυτών.
Αι αντηρίδες τοποθετούνται εις άπαντα τα φατνώµατα (Σχ.3 του παραρτήµατος)
Άρθρον 9
∆άπεδα ικριωµάτων
1. Τα δάπεδα των ικριωµάτων, δέον να πληρούν τους κάτωθι όρους:
α) Να συνίστανται εκ τριών (3) µαδερίων τουλάχιστον ελαχίστου πάχους πέντε εκατοστών (0,05) του
µέτρου και συνολικού πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60) του µέτρου (Σχ. 2),
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απαγορευοµένης της χρήσεως δύο ή πλειόνων επαλλήλων σειρών σανίδων εις την κατασκευήν
δαπέδων ικριωµάτων.
β) Τα µαδέρια του δαπέδου να µην είναι πεπαλαιωµένα ουδέ να φέρουν ρωγµάς, ουδέ να ενισχύωνται δια
προσηλώσεως ελασµάτων (τσέρκια) ή και ξύλων (κλάπες) προς αντιµετώπισιν των υπαρχουσών τυχόν
ρωγµών. Η προφύλαξις των άκρων των µαδερίων εκ της διανοίξεως των ινών αντιµετωπίζεται δια
πλευρικών οπλισµών εκ µεταλλικών ταινιών (Σχ. 5). Το στοκάρισµα και η βαφή των µαδερίων
απαγορεύεται.
γ) Τα µαδέρια, τα οποία συνιστούν το δάπεδον ενός ικριώµατος, τοποθετούνται κατά πλάτος εν επαφή
(άνευ κενών) και κατά τρόπον ώστε να καλύπτεται όλο το µεταξύ των στηριγµάτων άνοιγµα (Σχ. 2 του
παραρτήµατος) και προσηλούνται µεταξύ των καταλλήλως προς αποφυγήν ολισθήσεως. Επίσης δέον
όπως µη εξέχουν του σηµείου εδράσεως περισσότερον των είκοσι εκατοστών (0,20) του µέτρου. (Σχ. 3
του παραρτήµατος).
δ) Τα µαδέρια, του δαπέδου, ζεύγνυνται εκ των κάτω και καθέτως προς τον τοίχον δια ζευγµάτων (κλάπες)
εις τρόπον, ώστε η ανοµοιόµορφος κάµψις (λυγισµός) τούτων να είναι αδύνατος (Σχ. 2 του
παραρτήµατος).
ε) Το µεταξύ του οικοδοµήµατος και του δαπέδου του ικριώµατος υπάρχον κενόν να µη υπερβαίνει εις
διάστασιν τα τριάκοντα εκατοστά (0,30) του µέτρου.
στ) Τα δάπεδα των ικριωµάτων να υπερβαίνουν το πέρας των τοίχων κατά εξήκοντα εκατοστά (0,60) του
µέτρου.
ζ) Εις τας γωνίας των οικοδοµηµάτων, όπου επιβάλλεται η προέκτασις των δαπέδων εργασίας, να
τοποθετώνται δύο ορθοστάται κατά την διεύθυνσιν της διχοτόµου της γωνίας της οικοδοµής,
συνδεόµενοι δια δοκίδος ως χρησιµοποιούνται δια την έδρασιν δαπέδων εργασίας (Σχ. 6
παραρτήµατος).
η) Τα δάπεδα εργασίας να φέρουν εσωτερικώς και εξωτερικώς κράσπεδον εκ σανίδος (θωράκια) πλάτους
δεκαπέντε εκατοστών (0,15) του µέτρου (Σχ. 2 του παραρτήµατος), εις ύψος ενός (1,00) µέτρου από
του δαπέδου εργασίας και κατά την εξωτερικήν πλευράν του ικριώµατος να τοποθετήται χειρολισθήρ
αποτελούµενος εκ διπλοσανίδος.
Εις το µεσοδιάστηµα µεταξύ δαπέδου και χειρολισθήρος να τοποθετείται ετέρα σανίς παραλλήλως
προς τον χειρολισθήρα. Άπαντα τα ανωτέρω τοποθετούνται και ηλούνται εσωτερικώς επί των
ορθοστατών (Σχ. 3 παραρτήµατος).
θ) Τα δάπεδα εργασίας να φορτίζωνται αναλόγως της αντοχής αυτών, υπαρχούσης συνεχούς επιβλέψεως,
υπό του εργολάβου ή υπεργολάβου, δια να µη υπερφορτώνωνται.
2. Απαγορεύεται η τοποθέτησις φορητών κλιµάκων και άλλων µέσων, (κάσες, καβαλέττα κ.ά.), επί των ως
άνω δαπέδων. Απαγορεύεται η εργασία πλειόνων των δύο (2) προσώπων επί δαπέδου
περιλαµβανοµένου, µεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών.
Άρθρον 10
Σύνδεσις ικριωµάτων µετά της οικοδοµής
1. Προς επίτευξιν του αµετακινήτου του ικριώµατος δέον να υφίσταται σύνδεσις τούτου µετά της οικοδοµής δι’
εγκαρσίων δοκίδων συνδεουσών τους ορθοστάτας του ικριώµατος και εισερχοµένων εντός της οικοδοµής,
είτε δια των υπαρχόντων ανοιγµάτων, είτε δια των προς τον σκοπόν αυτόν διανοιγοµένων οπών.
2. Αι δοκίδες στερεούνται επί ξυλίνων ορθοστατών, οι οποίοι τοποθετούνται εις το εσωτερικόν της οικοδοµής
και ενσφηνούνται µεταξύ δαπέδου και οροφής, εξασφαλιζοµένου του ακλονήτου αυτών.
3. Η σύνδεσις του ικριώµατος µετά της οικοδοµής δια µεν µικρού µήκους προσόψεις, µέχρι δέκα εξ (16,00)
µέτρων, δέον να περιλαµβάνη ανά δάπεδον εργασίας τουλάχιστον τέσσαρας ορθοστάτας, δια δε
µεγαλυτέρας εκτάσεως έργα κατά την κρίσιν του επιβλέποντος το έργον µηχανικού (Σχ. 7 του
παραρτήµατος).
Άρθρον 11
Προστατευτικόν προστέγασµα (σκάφη)
Εις το ύψος οροφής ισογείου και τουλάχιστον εις ύψος τριών µέτρων και πεντήκοντα εκατοστών (3,50) του
µέτρου από του πεζοδροµίου, τοποθετείται απαραιτήτως προστατευτικόν προστέγασµα.
Το προστέγασµα τούτο αποτελείται από οριζόντιον ανθεκτικόν σανίδωµα πλάτους ίσου προς το των
ικριωµάτων και ουχί µικροτέρου του ενός µέτρου και τριάκοντα εκατοστών (1,30) του µέτρου και εν συνεχεία

5
τούτου από έτερον τµήµα κεκλιµένον (αντένα), κλίσεως πλάτους προς ύψος εν προς δύο (1:2), και ύψους
ογδοήκοντα εκατοστών (0,80) του µέτρου (Σχ. 8 του παραρτήµατος).
Το οριζόντιον τµήµα του προστεγάσµατος επιτρέπεται να είναι αυτό τούτο το δάπεδον εργασίας.
Τα προστεγάσµατα ταύτα κατασκευάζονται και εις εσωτερικάς αυλάς ή τυχόν προσπελάσεις παρά τας
µεσοτοιχίας, εφ’ όσον προκύπτει κίνδυνος ατυχήµατος ή ρυπάνσεως.
Άρθρον 12
Κινητά ικριώµατα
1. Τα κινητά ικριώµατα χρησιµοποιούνται ως καθορίζεται εις την περίπτωσιν β’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του παρόντος.
2. Οι αποτελούντες ταύτα οκρίβαντες (καβαλέτα) συνίστανται εξ οριζοντίας δοκού τοµής οκτώ επί οκτώ
εκατοστών (0,08Χ0,08) του µέτρου ή µεγαλυτέρας, αναλόγως του µήκους και της προβλεποµένης
φορτίσεως, στηριζοµένης επί δύο πλαγιοστατών (ποδών) ανά έκαστον άκρον. Η σταθερότης (µη
µετασχηµατισµός) των πλαγιοστατών ανά δύο εξασφαλίζεται δι’ αντερισµάτων (πλαγιοξύλων)
προσηλωµένων εις το µέσον της οριζοντίας δοκού και εις τα κάτω άκρα των πλαγιοστατών (Σχ. 9 του
παραρτήµατος).
3. Τα αποτελούντα το δάπεδον του κινητού ικριώµατος µαδέρια δεν επιτρέπεται να εξέχουν κατά τα άκρα εκ
της οριζοντίας δοκού του ακρίβαντος περισσότερον των δέκα εκατοστών (0,10) του µέτρου, ουδέ
ολιγώτερον των πέντε εκατοστών (0,05) του µέτρου, εξασφαλιζοµένης της µη µετακινησεως αυτών δι’
εγκαρσίων δοκίδων.
4. Απαγορεύεται η επί των δαπέδων των κινητών ικριωµάτων στήριξις φορητών κλιµάκων ή άλλων
προχείρων µέσων προς εκτέλεσιν εργασίας.
5. Η χρησιµοποίησις µηχανικών οκριβάντων είναι δυνατή εφ’ όσον δύνανται να ανυψώνται από ένα (1,00)
µέχρι δύο (2,00) µέτρα, δι’ ενδεδειγµένου µηχανισµού, εξασφαλίζοντος την σταθερότητα της ανυψώσεως
εις ωρισµένην θέσιν δι’ ανασταλτικής κροτάλης (καστάνιας) (Σχ. 10 του παραρτήµατος).
6. Ως κινητά ικριώµατα δύναται να χρησιµοποιώνται και µεταλλικοί οκρίβαντες επαρκούς αντοχής και
ευσταθείας έναντι ανατροπής.
Άρθρον 13
Σταθερά Μεταλλικά Ικριώµατα
1. Εις τα µεταλλικά ικριώµατα µόνον τα δάπεδα εργασίας δύνανται να αποτελώνται από ξύλινα µαδέρια
συνολικού πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60) του µέτρου.
Τα µεταλλικά ικριώµατα κατασκευάζονται εκ δύο σειρών ορθοστατών (κολώνες) παραλλήλων προς τας
όψεις (τοίχους) των οικοδοµών και εις απόστασιν από αλλήλων ουχί µεγαλυτέραν του ενός µέτρου και δέκα
εκατοστών (1,10) του µέτρου η δε πλησιεστέρα προς τον τοίχον σειρά απέχει τούτου κατ’ ανώτατον όριον
µέχρι δέκα πέντε εκατοστά (0,15) του µέτρου.
2. Απαγορεύεται η στήριξις των ικριωµάτων εις εξωτερικούς τοίχους ή εις επισφαλή σηµεία της οικοδοµής
(κορνίζαι, κιγκλιδώµατα), ως και η χρήσις τρυποξύλων δια την στήριξιν δαπέδων εργασίας.
3. Η σύνδεσις των δύο παραλλήλων σειρών ορθοστατών γίνεται δι’ οριζοντίων µεταλλικών σωληνωτών
στοιχείων ικανής αντοχής επί των οποίων στηρίζονται και τα δάπεδα εργασίας.
4. Τα ικριώµατα εξασφαλίζονται από οριζοντίου µετακινήσεως δια συνδέσεώς των µετά της οικοδοµής δια
στοιχείων εκ του αυτού υλικού, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος.
5. Τα ικριώµατα πρέπει να φέρουν αντιανεµίους συνδέσµους χιαστί καθ' όλας τας επιφανείας.
6. Τα ικριώµατα πρέπει να φέρουν µεταλλικόν χειρολισθήρα εις ύψος ενός (1,00) µέτρου από του δαπέδου
εργασίας και ράβδον µεσοδιαστήµατος.
7. Τα χρησιµοποιούµενα µεταλλικά ικριώµατα συναρµολογούνται συµφώνως προς τας προδιαγραφάς,
οδηγίας και υποδείξεις του οικείου εργοστασίου κατασκευής αυτών.
Οι τύποι των χρησιµοποιουµένων µεταλλικών ικριωµάτων δέον να πληρούν τους όρους προτύπων του
Ελληνικού Οργανισµού Τυποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ.), τα οποία ήθελον καταστεί υποχρεωτικής εφαρµογής δι’
Υπουργικών αποφάσεων, εκδιδοµένων κατ’ εφαρµογήν της διατάξεως της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.
372/1976 «περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού Τυποποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ.)».
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8. Γενικώς αι διατάξεις περί ξυλίνων ικριωµάτων, όσον αφορά εις την ασφάλειαν των εργαζοµένων, ισχύουν
και δια τα µεταλλικά ικριώµατα.
Άρθρον 14
Κινητά µεταλλικά ικριώµατα εν είδει πύργων
1. Ταύτα πρέπει να χρησιµοποιώνται µόνον επί σταθερών, ανθεκτικών, επιπέδων και οµαλών δαπέδων.
2. Όταν µετατοπίζωνται πρέπει να ωθώνται ή σύρωνται από την βάσιν των.
3. Οι τροχοί των πρέπει να συγκρατώνται ασφαλώς εις τους ορθοστάτας.
4. Πρέπει να ασφαλίζωνται έναντι ανατροπής ή τυχαίας µετατοπίσεώς των.
5. Πρέπει να φέρουν κλίµακα στερεώς προσδεδεµένην επ’ αυτών δια την άνοδον µέχρι του δαπέδου
εργασίας, το οποίον πρέπει να καλύπτη όλην την επιφάνειαν κατόψεώς των.
6. Κατά τα λοιπά πρέπει να ανταποκρίνωνται προς τους κανόνας ασφαλείας περί ων αι παράγραφοι 6 και 7
του άρθρου 13 του παρόντος.
Άρθρον 15
Ανηρτηµένα Ικριώµατα
1. Ως ανηρτηµένα ικριώµατα νοούνται δάπεδα εργασίας διαστάσεων µέχρι τεσσάρων µέτρων επί
εβδοµήκοντα εκατοστών (4,00Χ0,70) του µέτρου (διαστάσεις κατόψεως).
2. Τα µαδέρια, δοκίδες και εν γένει τα υλικά του ανηρτηµένου ικριώµατος πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής
και καλής ποιότητος.
3. Τα µαδέρια τα συνιστώντα το δάπεδον εργασίας πρέπει να τοποθετώνται εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται
η δηµιουργία κενών.
4. Τα δάπεδα εργασίας, φέρονται επί ενιαίων δοκών στηριζοµένων επί µεταλλικών στηριγµάτων και
απεχόντων µέχρι τριών µέτρων και πεντήκοντα εκατοστών (3,50) του µέτρου. Το µήκος των προβόλων εις
ουδεµίαν περίπτωσιν δύναται να υπερβαίνη τα πεντήκοντα εκατοστά (0,50) του µέτρου.
5. Τα ανηρτηµένα ικριώµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα:
α) Επί των τριών εξωτερικών πλευρών, δια στηθαίων (χειρολισθήρ και σανίς µεσοδιαστήµατος) και
θωρακίων ως εις εξωτερικά ικριώµατα (άρθρον 2 παρ. 3).
β) Επί της προς τον τοίχον πλευράς, δια χειρολισθήρος εις ύψος εβδοµήκοντα εκατοστών (0,70) του
µέτρου.
6. Τα στηθαία, δέον να φέρωνται επί ορθοστατών, ακλονήτως στερεωµένων επί του δαπέδου και απεχόντων
ένα και εβδοµήκοντα πέντε εκατοστά (1,75) του µέτρου κατ’ ανώτατον όριον.
7. Όταν το ανηρτηµένον ικρίωµα είναι εις θέσιν εργασίας το δάπεδον δέον να είναι απολύτως οριζόντιον.
8. Τα ανηρτηµένα ικριώµατα στηρίζονται επί τριών τουλάχιστον στηριγµάτων, ανηρτηµένων δια σχοινίων,
συρµατοσχοινίων ή αλύσεων. Τα µέσα αναρτήσεως δέον όπως προσαρµόζωνται εις τα στηρίγµατα. Η όλη
δε ανάρτησις γίνεται εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται η δυνατότης ανατροπής του δαπέδου εργασίας του
ικριώµατος.
9. Η εξασφάλισις του δαπέδου εργασίας έναντι ταλαντώσεως, οριζοντίου µετακινήσεως ή ανατροπής γίνεται
δια ενός ή δύο τεταµένων συρµατοσχοίνων Φ1/2 (κατ’ ελάχιστον) και κρίκων (Σχήµα 11 του
παραρτήµατος).
10. Απαγορεύεται η χρήσις ανηρτηµένων ικριωµάτων µη κινουµένων δια µηχανικού µέσου.
11. Απαγορεύεται η χρήσις βαρούλκου ευρισκοµένου εκτός του δαπέδου εργασίας.
12. ∆ια τα µηχανικά µέσα ανυψώσεως των ανηρτηµένων ικριωµάτων ισχύουν αι κείµεναι περί ανυψωτικών
µέσων διατάξεις.
13. Η συναρµολόγησις, αποσυναρµολόγησις των ανηρτηµένων ικριωµάτων δέον όπως γίνεται υπό την
επίβλεψιν πεπειραµένου προσώπου.
14. Οι χειρισµοί λειτουργίας των ανηρτηµένων ικριωµάτων δέον όπως ανατίθενται εις πεπειραµένον
πρόσωπον.
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15. Τα ικριώµατα αναρτώνται από δοκούς σε πρόβολο. Αι δοκοί ταύται πρέπει να έχουν επαρκές µήκος και
διατοµή προς διασφάλισιν της αντοχής του ικριώµατος, τοποθετούνται καθέτως προς την πρόσοψιν της
οικοδοµής και κατά τρόπον ώστε να αντιστοιχούν εις τας εγκαρσίας δοκίδας του δαπέδου εργασίας.
16. Η πάκτωσις ή η αντιστήριξις των δοκών αναρτήσεως πρέπει να εξασφαλίζη την σταθεράν απόστασιν του
δαπέδου εργασίας από την πρόσοψιν της οικοδοµής εις τα δέκα εκατοστά (0,10) του µέτρου κατ’ ανώτατον
όριον.
17. Η πάκτωσις των δοκών αναρτήσεως εκτελείται δια στερεώσεώς των δια κοχλιών ή ετέρων ισοδυνάµων
διατάξεων µετά του φέροντος οργανισµού της οικοδοµής.
18. Η αντιστήριξις των προβόλων µε αντίβαρα, σάκκους κλπ. εκτελείται δι’ ασφαλούς προσδέσεώς των επί
των αντιβάρων, ώστε τα εσωτερικά άκρα των δοκών να διατηρούνται ακλόνητα.
19. Τα σχοινιά αναρτήσεως πρέπει να έχουν συντελεστήν ασφαλείας 10.
20. Τα συστήµατα τροχαλιών πρέπει να στερεώνωνται εις τα δάπεδα εργασίας µέσω ισχυρών µεταλλικών
ταινιών αι οποίαι διέρχονται και υπό το δάπεδον εργασίας.
Άρθρον 16
Κεκλιµένα επίπεδα
1. Η ανάβασις εις τα υψηλότερα δάπεδα των ικριωµάτων ως και εν γένει δάπεδα εργασίας, εφ’ όσον δεν
υπάρχουν εσωτερικαί ή άλλαι σταθεραί κλίµακες, γίνεται µέσω κεκλιµένων επιπέδων. Η κλίσις τούτων ως
προς το οριζόντιον επίπεδον, δεν δύναται να υπερβαίνη τας τριάκοντα µοίρας (30ο).
2. Τα κεκλιµένα επίπεδα συνίστανται, κατά µήκος µεν, εκ πλειόνων µαδερίων πλάτους είκοσι εκατοστών
(0,20) του µέτρου, κειµένων του ενός επί της προεκτάσεως του ετέρου και τα οποία συνενούνται µε
ελάχιστον µήκος επικαλύψεως δέκα πέντε εκατοστών (0,15) του µέτρου επί εγκαρσίων δοκίδων
εδραζοµένων επί αναλόγων ορθοστατών, κατά πλάτος δε, εκ τριών (3) τουλάχιστον εν επαφή µαδερίων δια
ολικόν ύψος αναβάσεως µέχρις επτά (7,00) µέτρων. Πέραν του ύψους τούτου το κεκλιµένον επίπεδον
αποτελείται εκ τεσσάρων τουλάχιστον µαδερίων.
Τα µαδέρια ταύτα δέον να φέρουν επί της άνω επιφανείας αυτών παραλλήλως και ανά τριάκοντα πέντε
εκατοστά (0,35) του µέτρου βαθµίδας αποτελουµένας εξ ενιαίου ξύλου, διαστάσεων τεσσάρων εκατοστών
(0,04) του µέτρου πλάτους, δύο και ηµίσεος εκατοστών (0,025) του µέτρου πάχους, επί µήκους ίσου προς
το πλάτος του κεκλιµένου επιπέδου.
Αι βαθµίδες αύται αποτελούν συγχρόνως και τα ζεύγµατα των µαδερίων (κλάπες). αντικαθίστανται δε όταν,
λόγω χρήσεως, η εγκαρσία τοµή αυτών εις οιονδήποτε κατά µήκος των βαθµίδων σηµείον µειωθή κατά το
εν τρίτον (1/3).
3. Τα επί του κεκλιµένου επιπέδου µαδέρια µήκους τριών έως τεσσάρων (3,00 - 4,00) µέτρων και πάχους
τουλάχιστον πέντε εκατοστών (0,05) του µέτρου εδράζονται επί δύο ορθοστατών µέσω εγκαρσίων
δοκίδων. Μαδέρια µήκους πέντε έως εξ (5,00-6,00) µέτρων εδράζονται ως ανωτέρω, επί πλέον δε και επί
τρίτου ορθοστάτου τοποθετουµένου εις το µέσον της αποστάσεως των δύο ετέρων ορθοστατών.
4. Όταν το µήκος του κεκλιµένου επιπέδου υπερβαίνη τα δώδεκα (12,00) µέτρα, ως και καθ’ εκάστην αλλαγήν
κατευθύνσεως τούτου, κατασκευάζεται αναπαυτήριον (πλατύσκαλον), αποτελούµενον εξ οριζοντίου και
ανθεκτικού δαπέδου πλάτους τεσσάρων (4) τουλάχιστον µαδερίων.
5. Τα κεκλιµένα επίπεδα καθ’ όλον το µήκος και εκατέρωθεν αυτών δέον να φέρουν κιγκλιδώµατα και θωράκια
ως τα των ικριωµάτων.
6. Απαγορεύεται η έναρξις εργασιών επί των κεκλιµένων επιπέδων προ της πλήρους αποπερατώσεως της
κατασκευής των.
Άρθρον 17
Εξασφάλισις περάτων ξυλοτύπων και πλακών
1. Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών δέον όπως εξασφαλίζονται δι’ ανθεκτικών προσωρινών
κιγκλιδωµάτων και θωρακίων ή δια δικτύων.
Ταύτα δέον όπως ελέγχωνται περιοδικώς ως προς την αντοχήν των και αποξηλώνωνται µόνον µετά την
εγκατάστασιν των εξωτερικών ικριωµάτων κατά τας διατάξεις του παρόντος.
2. Στήριξις των ορθοστατών και κιγκλιδωµάτων.
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α) Οι ορθοστάται των κιγκλιδωµάτων προστασίας των περάτων των ξυλοτύπων στηρίζονται εις επέκτασιν
του φέροντος σκελετού των ξυλοτύπων είτε µε την χρησιµοποίησιν των κατά περίπτωσιν καταλλήλων
αντηρίδων, είτε δι’ ηλώσεως, είτε δια κοχλιώσεως αυτών.
β) Οι ορθοστάται των κιγκλιδωµάτων προστασίας των περάτων των πλακών δύνανται κατά περίπτωσιν να
στηρίζωνται επ’ αυτών ως κάτωθι:
αα) ∆ι’ αντηρίδων
ββ) ∆ια της εµπίξεως ή κοχλιώσεώς των εντός οπών (φωλεών) του σκυροδέµατος, αφιεµένων προς τον
σκοπόν αυτόν κατά την έγχυσίν του.
γγ) ∆ια κοχλιωτών προσαρµογέων σχήµατος Π ή
δδ) ∆ια της πιέσεως των άκρων των επί των πλακών δαπέδου και οροφής του ορόφου, µέσω
κοχλιωτών µηκυντήρων.
Άρθρον 18
Συναρµολόγησις Στεγών
1. Κατά την κατασκευήν του φέροντος οργανισµού των στεγών δέον να λαµβάνεται πρόνοια ώστε το
µεγαλύτερον δυνατόν τµήµα της εργασίας να εκτελήται επί του εδάφους.
2. Η αναβίβασις των ζευκτών και η τοποθέτησίς των εκτελείται δια µηχανικών µέσων εξ αποστάσεως.
3. Οσάκις επιβάλλεται η εργασία ατόµων επί της υπό κατασκευήν στέγης, δέον όπως εναλλακτικώς,
α) ή κατασκευάζωνται διάδροµοι εργασίας επεκτατοί συν τη προόδω της κατασκευής, πληρούντες τας
αρχάς των διαδρόµων και δαπέδων εργασίας και ως προς την αντοχήν και ως προς τα µέτρα
ασφαλείας, ως αύται περιγράφονται εις τα άρθρα 9 και 16 του παρόντος ή
β) λαµβάνεται πρόνοια προς συγκράτησιν ατόµων και υλικών δια δικτύων ή λοιπών µέσων αναστελλόντων
αποτελεσµατικώς την πτώσιν (προστεγάσµατα ή πετσώµατα) ή
γ) χρησιµοποιώνται κινητοί εξώσται εργασίας ανηρτηµένοι εξ ανυψωτικού µηχανήµατος και
δ) εις περίπτωσιν αδυναµίας εξευρέσεως ετέρας λύσεως, χρησιµοποιώνται ατοµικά µέσα προστασίας, ήτοι
ζώναι ασφαλείας δια τους επί της στέγης εργαζοµένους ως και κράνη δι’ άπαντας τους έχοντας
προσπέλασιν εις τον χώρον υπό και πέριξ της υπό κατασκευήν στέγης.
Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις δέον όπως ζητώνται και εφαρµόζωνται οδηγίαι της επιβλέψεως
προς επίλυσιν προβληµάτων ιδιαιτέρως δυσχερών συνθηκών εργασίας.
Άρθρον 19
Εργασίαι επί στεγών
∆ια τας εργασίας επί στεγών, ήτοι: κατασκευή επικαλύψεων, επισκευή, συντήρησις και αποξήλωσις:
1. ∆έον να λαµβάνωνται τα κάτωθι κατά περίπτωσιν µέτρα ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζωνται απολύτως οι
εργαζόµενοι έναντι πτώσεως:
α) Κατασκευή δαπέδων εργασίας οσάκις χρησιµοποιείται η ιδία στέγη ως διάδροµος ή επιφάνεια εργασίας
δια την εκτέλεσιν των ως άνω εργασιών.
αα) Τα δάπεδα εργασίας (διάδροµοι) κατασκευάζωνται από έρποντα µαδέρια πάχους τουλάχιστον
πέντε εκατοστών (0,05) του µέτρου και συνολικού πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60)
του µέτρου, επί των οποίων ηλούνται τεµάχια σανίδων πάχους δύο και ηµίσεως εκατοστών (0,025)
του µέτρου, πλάτους πέντε εκατοστών (0,05) του µέτρου και µήκους ίσου προς το πλάτος του
δαπέδου εργασίας.
ββ) Τα δάπεδα εργασίας να εδράζωνται επί των τεγίδων ή των ζευκτών της στέγης µετά ή άνευ της
παρεµβολής του υλικού επικαλύψεως και να εξασφαλίζωνται δι’ αγκυρώσεων έναντι ολισθήσεως.
γγ) Η µεταξύ δύο διαδοχικών διαδρόµων εργασίας επικοινωνία, εκτελείται δια µαδερίων, ως ανωτέρω,
καθέτων προς τους διαδρόµους και ηλουµένων επ’ αυτών.
δδ) Ωσαύτως χρησιµοποιώνται δύο τουλάχιστον δάπεδα εργασίας ώστε κατά την µεταφοράν του ενός
εξ αυτών εις άλλην θέσιν να ίστανται οι εργαζόµενοι επί του ετέρου.
β) Κατασκευή ανεξαρτήτου ικριώµατος ως προς την στέγην µετά δαπέδου εργασίας, εις το ύψος του
σηµείου απολήξεως της στέγης, παραλλήλως προς ταύτην, και καθ’ όλον το µήκος της, ήτοι εξωτερικώς
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του καλυπτοµένου χώρου και παραλλήλως προς τον τοίχον ή δοκόν στηρίξεως των ζευκτών της
στέγης.
Το εν προκειµένω δάπεδον εργασίας φέρει προστατευτικόν κιγκλίδωµα ύψους ενός (1,00) µέτρου.
γ) Κατασκευή άµα τη συµπληρώσει της στέγης (τοποθέτησις των ζευκτών), προστατευτικής οριζοντίου
διατάξεως έναντι πτώσεως εντός του προς κάλυψιν χώρου, καθ’ όλην αυτού την επιφάνειαν και εις το
ύψος των πελµάτων των ζευκτών.
Η προστατευτική αύτη διάταξις δύναται να συνίσταται:
αα) Εκ µαδερίων εδραζοµένων επί των πελµάτων των ζευκτών, εφ’ όσον ταύτα είναι οριζόντια και
έχουν την απαιτουµένην αντοχήν.
ββ) Εξ ικριώµατος επί του οποίου τοποθετούνται τα µαδέρια.
Εις αµφοτέρας τας περιπτώσεις το µεταξύ των µαδερίων διάστηµα, παραλλήλως τοποθετουµένων, δεν
δύναται να υπερβαίνη τα δέκα πέντε εκατοστά (0,15) του µέτρου.
γγ) Εξ ανθεκτικού δικτύου ασφαλώς προσεδεµένου επί των ζευκτών της στέγης ή και άλλων σταθερών
σηµείων του έργου.
2. ∆έον να χρησιµοποιώνται υπό των εργαζοµένων αντιολισθηρά υποδήµατα.
3. ∆έον να εφαρµόζωνται οι τρόποι τοποθετήσεως των φύλλων επικαλύψεως οι προβλεπόµενοι υπό των
οικείων εργοστασίων παραγωγής των.
Άρθρον 20
Φωταγωγοί- Ανοίγµατα δαπέδων- Κλιµακοστάσια
Φωταγωγοί, φρέατα ανεκλκυστήρων και εν γένει ανοίγµατα επί των δαπέδων, δέον όπως προστατεύωνται
είτε περιµετρικώς δι’ ανθεκτικών κιγκλιδωµάτων ύψους τουλάχιστον ενός (1,00) µέτρου και θωρακίων ύψους
δεκαπέντε εκατοστών (0,15) του µέτρου, είτε δια της πλήρους καλύψεώς των δι’ αµετακινήτου στερεού
σανιδώµατος πάχους δύο και ηµίσεος εκατοστών (0,025) του µέτρου, ηλουµένου επί ανθεκτικού πλαισίου εκ
ξυλίνων λατακίων, είτε δια της τοποθετήσεως σιδηρού πλέγµατος οπλισµού στερεουµένου εντός της πλακός
κατά την κατασκευήν της.
Πάσαι αι µόνιµοι κλίµακες δέον όπως εξασφαλίζωνται έναντι πτώσεως των εργαζοµένων εκατέρωθεν
(συµπεριλαµβανοµένου και του φανού του κλιµακοστασίου, εφ’ όσον υπάρχει διάστασις αυτού µεγαλυτέρα
των είκοσι πέντε εκατοστών (0,25) του µέτρου), δι’ ανθεκτικού ξυλίνου ή µεταλλικού κιγκλιδώµατος
προσωρινού, φέροντος χειρολισθήρα εις ύψος ενός (1,00) µέτρου από της γραµµής αναβάσεως και ράβδον
µεσοδιαστήµατος εις ύψος ηµίσεος (0,50) µέτρου απ’ αυτής και θωράκιον ύψους δεκαπέντε εκατοστών (0,15)
του µέτρου.
Άρθρον 21
Γενικαί ∆ιατάξεις
1. Αι εγκαταστάσεις ή διατάξεις ασφαλείας πρέπει να κατασκευάζωνται ούτως ώστε να αντιστοιχούν εις την
προς εκτέλεσιν εργασίαν και να διασφαλίζουν τον εργαζόµενον εκ των κινδύνων τους οποίους διατρέχει
κατά την εκτέλεσίν της.
2. ∆έον να είναι µελετηµέναι, ώστε να έχουν σταθερότητα και αντοχήν εις όλα τα τµήµατά των επαρκή, δια τας
δυσµενεστέρας δυνατάς συνθήκας φορτίσεως.
3. Άπαντα τα ικριώµατα επιθεωρούνται υπό του επιβλέποντος µηχανικού
α) προ της εγκαταστάσεως εκάστου συνεργείου
β) άπαξ της εβδοµάδος.
4. Εν περιπτώσει θεοµηνίας και προ της επαναλήψεως των εργασιών δέον να επιθεωρώνται άπασαι αι
βοηθητικαί κατασκευαί ως προς την αντοχήν, την σταθερότητα και τα µέτρα ασφαλείας.
5. Εν περιπτώσει δυσµενών καιρικών συνθηκών διακόπτονται αι εργασίαι αίτινες παρεµποδίζονται αµέσως
υπ’ αυτών. Αι εργασίαι αύται επαναλαµβάνονται µετά την αποκατάστασιν των ασφαλών συνθηκών
εργασίας.
6. Μηχανήµατα ή συσκευαί δια την εκτέλεσιν των οικοδοµικών έργων, ως αναµικτήρες, αναβατόρια,
αερόσφυραι, ηλεκτρογεννήτριαι και λοιπά µηχανικά κινητά συγκροτήµατα τοποθετούνται εις τοιαύτας θέσεις
της οικοδοµής, ώστε εκ της εν γένει λειτουργίας των να µη επηρεάζηται, η ανθεκτικότης των εκσκαφών και
των δονουµένων τοίχων ή η σταθερότης των ικριωµάτων.
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7. Απαγορεύεται η εκτέλεσις οιασδήποτε εργασίας εις τους χώρους λειτουργίας των µηχανηµάτων και εις
χώρους άνωθεν των οποίων εκτελείται οιαδήποτε εργασία, ως εις φωταγωγούς, ικριώµατα, κλιµακοστάσια
κλπ. εφ’ όσον δεν έχουν ληφθή προστατευτικά µέτρα ασφαλείας, ως η κατασκευή προστατευτικού
προστεγάσµατος.
8. Η εκφόρτωσις υλικών εξ αυτοκινήτου γίνεται εις χώρον κατάλληλον προς τούτο. ∆έον να λαµβάνεται
µέριµνα ώστε να αποφεύγηται απότοµος εκφόρτωσις, δυναµένη να προκαλέση χαλάρωσιν των βάσεων
των ικριωµάτων ή επικίνδυνον δόνησιν επί των ξυλοτύπων και των υπό κατασκευην τοίχων ή πτώσιν των
υλικών εντός υπογείων χώρων.
9. ∆ια την µεταφοράν υλικών, επί δαπέδου, εκ µπετόν εν κατασκευή, τοποθετούνται επί του δαπέδου µαδέρια
σχηµατίζοντα ευρύτερον διάδροµον προς επίτευξιν ελευθέρας διακινήσεως.
10. Εάν βαθµίδες µονίµου κλίµακος χρησιµοποιώνται ως βάθρα ορθοστατών (στυλοβατών) ή εγκαρσίων
δοκίδων (τρυποξύλων) κλπ. η έδρασις αυτών γίνεται συµφώνως προς το σχήµα 14 του παραρτήµατος.
11. Εις περίπτωσιν αδυναµίας εφαρµογής ενός µέτρου ασφαλείας, επιβάλλεται η λήψις αντισταθµιστικού
µέτρου φέροντος το ίδιον αποτέλεσµα.
12. Εκτέλεσις εργασιών, περί ων το παρόν ∆ιάταγµα, απαγορεύεται κατά τας νυκτερινάς ώρας.
Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται νυκτερινή εργασία, οσάκις η εκτέλεσις αυτής είναι αναγκαία προς οργάνωσιν
µέτρων σωτηρίας, προς πρόληψιν ατυχηµάτων ή εις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, µόνον καθ’ ό µέτρον
αναγκαιοί τούτο, ίνα αποτραπή σοβαρά βλάβη εις την τακτικήν πορείαν της εργασίας και κατόπιν αδείας,
παρεχοµένης κατά τα κατωτέρω εκτιθέµενα.
Νυκτερινή εργασία επιβαλλοµένη εκ τεχνικών λόγων ή δια δηµοσίαν ωφέλειαν δύναται να επιτραπή κατά τα
ανωτέρω. Ωσαύτως δύναται να επιτραπή νυκτερινή εργασία προς αποπεράτωσιν οικοδοµικών εργασιών
ένεκα καθυστερήσεως οφειλοµένης εις απρόβλεπτα αίτια.
Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις, η εργασία διεξάγεται υπό τεχνητόν φωτισµόν, διανεµόµενον υπό την αυτήν
έντασιν και οµοιοµόρφως εφ’ ολοκλήρου του πεδίου της εργασίας.
Η νυκτερινή εργασία εκτελείται κατόπιν εγγράφου αδείας χορηγουµένης υπό του προϊσταµένου του οικείου
Τµήµατος ή Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας, εν ελλείψει δε τοιούτου υπό της Αστυνοµικής Αρχής,
κατόπιν βεβαιώσεως της αρµοδίας προς τεκµηρίωσιν της αναγκαιότητος του µέτρου Αρχής.
Άρθρον 22
Ποινικαί διατάξεις
Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος, διώκεται και τιµωρείται συµφώνως προς τας διατάξεις του
άρθρου 3 του Β.∆/τος 25-8/5.9.1920 «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών
διατάξεων», ως αύται αντικατεστάθησαν δια του άρθρου 1 εδ. β’ του Ν. 2943/22 «περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως εργατικών τινων νόµων».
Άρθρον 23
Καταργούµεναι διατάξεις
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Τα άρθρα 2-16 του κεφαλαίου Α’,
β) το άρθρον 19 του κεφαλαίου Β’,
γ) οι παράγραφοι 4,5 και 6 του άρθρου 22, το άρθρον 25, και αι παράγραφοι 3,6,7 και 9 του άρθρου 26 του
κεφαλαίου ∆’ του Π.∆/τος 447/1975 «περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων
µισθωτών».
Άρθρον 24
Έναρξις Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται µετά εξάµηνον από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Εις τον Υπουργόν Εργασίας, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος ∆ιατάγµατος.
Εν Αθήναις τη 19 Αυγούστου 1980

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σχηµάτων ανήκον εις το υπ’ αριθ. 778/26.8.80 Π. ∆ιάταγµα «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν
οικοδοµικών εργασιών».
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