
Έπί τής προτάσεως νόμου «περί κυρώσεως της ψηφισθείσης 
εις τήν Γενεύην τό έτος 1937 ύπ’ άριθμ. 62 Διεθνούς 
Συμβάσεως «περί των διατάξεων άσφαλείας των άναφε- 
ρομένων εις τήν οικοδομικήν βιομηχανίαν» καί ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων».

Πρός τη Βουλή τών Ελλήνων

Α'. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ή ύπ’ άριθμ. 62 Διεθνής Σύμβασις Εργασίας έψη- 

φίσθη κατά τήν 23ην σύνοδον τής Γενικής Συνδιασκέψεως 
τής Διεθνούς Όργανώσεως Εργασίας, ή οποία συνήλθεν 
εις Γενεύην τον Ιούνιον 1937, έχει δέ κυρωθη μέχρι σήμε
ρον υπό 27 Κρατών - Μελών της Διεθνούς Όργανώσεως 
’Εργασίας (ΔΟΕ).

Διά της ΰπ’,-ςΐ,^Ομ· 62 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας 
προβλέπεται ύποχρέωσις τών Κρατών - Μελών τά όποια 
έπικυρώνουν αύτήν, νά θεσπίσουν νομοθεσίαν έξασφαλίζου- 
σαν τήν εφαρμογήν τών γενικών διατάξεων της, αί όποΐαι 
άναφέρονται εις τά ικριώματα τά άνυψωτικά μηχανήματα 
καί εις τά μέσα προστασίας καί πρώτων βοηθειών. ■ ,

Περαιτέρω προβλέπεται ή λήψις προστατευτικών μέτρων 
εις έργασίας έκτελουμένας εις εργοτάξια καί άφορώσας τήν- 
άνέγερσιν, μετατροπήν συντήρησιν ή κατεδάφισιν οίουδή- 
ποτε κτίσματος. Οί έκδιδόμενοι σχετικοί κανονισμοί θά 
πρέπει νά άπαιτοϋν όπως ό έργοδότης καθιστά γνωστήν τήν 
νομοθεσίαν καί τούς κανονισμούς τούτους έίς πάντα ενδιαφε
ρόμενον, νά ορίζουν τά ύπεύθυνα διά τήν εφαρμογήν τούτων 
πρόσωπα καί νά προβλέπουν καταλλήλους κυρώσεις εις 
περίπτωσιν παραβιάσεων τών έπιβαλλομένων ύποχρεώσεων. 

ζ&\2. Κατά τό έτος 1979 μεταξύ τών ύπό έπί έπικύρωσιν 
τότε Διεθνών Συμβάσεων ή Κυβέρνησις της Νέας Δημοκρα- 

ήτίας 7τεριέλαβε καί τήν προαναφερθεΐσαν ύπ’ άριθ.. .62 
■^Δ.Σ.Ε. - -y. - · ' - _.\ ι.; 1· » '.( y j; ;
ΐί ■ Τόν . .Νοέμβριον τοϋ 1980 τό-καταρτισθέν κείμενον του 
■ άρθρου Τετάρτου τοϋ Κυρωτικού Νόμου παρεδόθη εις τήν 
^'Ομοσπονδίαν. Οικοδόμων . καί Συναφών . ’Επαγγελμάτων , 
^Ελλάδος προκειμένου νά διατυπώση τάς τυχόν παοατηρή- 
: σεις της, δεδομένου ότι ή καταρτισθεϊσα διάταξις, άφόρώσά 
εις τόν τρόπον διεξαγωγής έπιθεωρήσεως έργασίας εις τούς 
τόπους της έργασίας, άνταττεκρίνοντο εις αίτημα της έν λόγω 

. 'Ομοσπονδίας. ’ ' ~ ’· '. ~ · ' · ·'
Άπάντησις της 'Ομοσπονδίας Οικοδόμων καί Συναφών 

'Επαγγελμάτων Ελλάδος δεν ύπεβλήθη εγκαίρως καί ουτω 
δεν κατέστη δυνατή ή κατάθεσις πρός έπικύρωσιν της ύπ’ 
άριθμ. 62 Δ.Σ.Ε. πρό τών έκλογών.
• 3. 'Η Νέα Δημοκρατία ή οποία έπί τών ημερών τής κα- , 
θιέρωσε τό πλέγμα διατάξεων προστασίας τών οικοδόμων 
έναντι τών έργατικών άτυχημάτων, θεωρεί έαυτήν ύπο- 

’ χρεωμέ/η νά καταθέση παρούσα πρόταση νόμου μέ τήν 
όποιαν καί όλοκληροϋται ή προστασία τών οικοδόμων άπό 
τά έργατικα δικαιώματα.

Β\ ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ ή ' '■ . ' ■”%
1. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου πρώτου τοϋ σχεδίου

ορίζεται ότι κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή ώς άνω Διεθνής ' 
Σύμβασις Έργασίας, παρατιθεμένου τοϋ κειμένου ταύτης 
εις τό γαλλικόν καί άγγλικόν πρωτότυπον καί εις ελληνικήν 
μετάφρασιν. '· ' : ·ν.'

2. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου δευτέρου παρέχεται 
έξουσιοδότησις ώστε διά Προεδρικών Διαταγμάτων νά 
δύνανται :
’ α) νά θεσπίζο/νται διατάξεις προβλέπούσαι τάς λεπτο

μέρειας έφαρμογής τών γενικών διατάξεων αί όποΐαι περι
λαμβάνονται εις τά μέρη II έως IV ,τής κυρουμένης διεθνοϋς 
συμβάσεως καθώς καί διατάξεις σύμφωνοι ή ισοδύναμοι 
πρός τάς τοιαύτας τοϋ προτύπου κανονισμού περί ού τό 
άρθρον 1 παρ. 1 έδάφ. β' της κυρουμένης διεθνοϋς συμβά
σεως καί ·* i

β) νά καθορίζωνται τά ύπεύθυνα διά τήν έφαρμογήν τών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ περί άσφαλείας εις τήν οικοδομικήν βιομηχανίαν διατάξεων 
πρόσωπα. .. .

3. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τρίτου καθιεροϋται 
ύποχρέωσις τοϋ έργοδότου όπως καθιστά γνωστήν εις τούς 
ένδιαφερομένους τήν σχετικήν μέ τήν άσφάλειαν τών έργα- 
ζομένων εις τήν οικοδομικήν βιομηχανίαν νομοθεσίαν.

4. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τετάρτου ορίζεται ή 
διαδικασία καί τά όργανα έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ 
άρθρου 2, παρ. 2 τής κυρουμένης διεθνοϋς συμβάσεως. *?

: 5. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου πέμπτου προβλέπεται
ή έπιβολή ποινών εις τούς πχραβχίνοντας τάς διατάξεις 
τόσον τής κυρουμέ'/ης διεθνοϋς συμβάσεως όσον καί τών είς’ 
έκτέλεσιν τοϋ παρόντος νόμου έκδιδομένων Προεδρικών:

• Διαταγμάτων ώς καί τών έκδοθέντων τοιούτων δυνάμει τοϋ' 
άρθρου 6 τοϋ άπό 25.8.1920 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως 
τών περί ύγιεινής καί άσφαλείας τών έργατών διατάξεων».

6. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου έκτου ορίζονται τά τής 
ένάρξεως Ισχύος τοϋ παρόντος νόμου. · . ; .· ' ·;· — -.ϋί/ΐ

Γ'. Τέλος, έπί μιας έκάστης τών διατάξεων τής κυρου- 
μένης συμβάσεως σημειοΰνται τά κάτωθι: ' · Α

1. Εις τό άρθρον 1 ορίζεται ότι τά Κράτη - Μέλη πού
έπικυρώνουν τήν Σύμβασιν δέον νά έχουν θεσπίσει νομοθε-, 
σίαν ή οποία, άφ’ ένός μεν θά έξασφαλίζη τήν έφαρμογήν τών 
γενικών διατάξεων τής συμβάσεως άφ’ ετέρου δέ θά παρέχη 
είς τήν άρμοδίαν άρχήν τό δικαίωμα έκδόσεως τών καταλ
λήλων κανονισμών άσφαλείας. ... ... ,· z\ur-oy.>. .έρΙΙ

2. Είς τό άρθρον 2 ορίζεται ότι ή σχετική νομοθεσία δέον 
όπως εφαρμόζεται είς οίανδήποτε έργασίαν έκτελούμένήν 
είς έργοτάξια ' καί άφορώσάν τήν άνέγερσώ, · μετατροπήν,' 
συντήρησιν ή κατεδάφισιν’ οίουδήποτε' κτίσματος, ένω ταυ-’, 
τοχρόνως παρέχεται ή δυνατοτης ολικής ή μερικής παρ εκ- 
κλίσεως άπό τής έφαρμογής τών διατάξεων τής άνωτέρω 
νομοθεσίας. .*»:*'■* ,ι·;τ·· 5 *·· ν ,'·;·..·.5· ·,·;γ·. Υς-5' •-.•-•ν.ηΛίγ.έ
: '3. Έίς τό άρθρον 3 προβλέπεται ότι ή νομοθεσία καί όί 
κανονισμοί περί άσφαλείας εις τήν οικοδομικήν βιομηχανίαν' 
δέον όπως : · <·■ içS-iJxÿs ; / ■ ;;α

α) άπαιτοϋν άπό τόν έργοδότην νά ένημερώνη πάντα τα’0 
ένδιαφερόμενα πρόσωπα περί τής ίσχυούσης νομοθεσίας κάί" 
τών κανονισμών άσφαλείας, ......

β) ορίζουν τά ύπεύθυνα διά τήν έφαρμογήν ταύτης πρό
σωπα.καί ’.Ι .· : ’ ·, ' .V·,·,' ·· [ . ·,..· ι;-. \j

γ) προβλέπουν ποινάς είς 7τερίπτωσιν παραβάσεως τών 
έπιβαλλομένων ύποχρεώσεων. - γ -

4. Είς τό άρθρον 4 ορίζεται ότι τά έπικυροϋντα τήν σύμ-: - 
βασιν Κράτη - Μέλη ύποχρεοϋνται νά έχουν κατάλληλον 
σύστημα έπιθεωρήσεως ώστε νά διασφαλίζεται ή αποτελε
σματική έφαρμογή τών σχετικών διατάξεων. . . .’ι,*;:

.5. Είς τό άρθρον 5 προβλέπεται ή δυνατότης έξαιρέσεως 
άπό τής έφαρμογής τών διατάξεων τής κυρουμένης διεθνοϋς 
συμβάσεως ώρισμένων περιοχών τής χώρας, όταν ή άρμοδία . 
αρχή φρονεί ότι είναι πρακτικώς άδύνατος ή έφαρμογή της, 
ένημερώνουσα σχετικώς τό Δ.Γ.Ε. '

6. Είς τό άρθρον 6 ορίζεται ότι τά έπικυροϋντα τήν σύμ- 
βασιν Κράτη - Μέλη τής ΔΟΕ άναλαμβάνουν τήν ύπο-·. 
χρέωσιν νά άνακοινοϋν κατ’ έτος είς τό ΔΓΕ στατιστικός, 
έπί τοϋ άριθμοϋ τών άτυχημάτων τα όποια έπήλθον είς 
πρόσωπα άπασχολούμενα έίς τήν|οίκοδομικήν βιομηχανίαν. '

7. Είς τά άρθρα 7 έως καί 10 (Μέρος II τής Συμβάσεως)
περιέχονται γενικαί διατάξεις περί Ικριωμάτων, δαπέδων 
έργασίας, διαβάσεων καί κλιμάκων. -·ί · .·;· '

8. Είς τά άρθρα 11 έως καί 15 (Μέρος III τής Συμβά-·έ
• σεως) περιέχονται γενικαί διατάξεις περί τών ανυψωτικών'
μηχανημάτων ή συσκευών καί έφοδιασμοϋ τούτων διά τών': 
καταλλήλων προστατευτικών ή άλλων μέσων ώστε νά : 
περιορίζονται είς τό έλάχιστον οί σχετικοί κίνδυνοί, > -»

9. Είς τά άρθρα 16 έως καί 18 (Μέρος IV τής Συμβά
σεως) περιέχονται γενικαί- διατάξεις περί μέσων άτόμικής1 
προστασίας καί πρώτων βοηθειών.



10. Τέλος, διά τών ύπΛοίπων άρθρων (19φέως κα:. 25) 
ιθμίζονται διαδικαστικά, κυρίως, θέματα, τά «ποια άναφέ- 
,νται είδικώτερον εις τήν καταχώρησιν των επισήμων έπι- 
.φώσεωγ των Κρατών - Μελών, εις τήν έναρξιν ισχύος 
ίιτης διεθνώς-k-ôH έναντι τοΰ κύροΰντος ταύτην Μέλους και 
ς τήν δυνατότητά κάτάγγελίοζ καί ά'ναθεωρήσεώς της. 
ίσαύτώς, προ βλέπεται ύποχρέωσις τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ 

•3Û Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας όπως άνακοινοΐ τόσον προς 
,ν Γενς, Γραμματέα τοϋ Ο HE, όσον καί προς τάς κυβερ- 
σεις τών -Κρατών - Μελών, πλήοειε πληροφορία; εν σχέ- 
, προς πάσας τάς καταχωρισθείσας ύπ’ άύτοϋ έπικυ- 

ύσεις καί πράξεις καταγγελίας τής κυρουμένης Διεθνούς 
υμβάσεως ως καί. τήν ημερομηνίαν άφ’. ής αί έν λόγω _ 
ιάύρώσεις καί πράξεις καταγγελίας .άρχονται ίσχύουσαι.

ϋή··,ή Έν Άθήναίς τή 10 Φεβρουάριου 1982 _ :

.., >__■.,, ~ Οΐ προτείνοντες Βουλευταί μ·*. ·
Ιωνσταντΐνος Λάσκαρης, Άγγελος Βα>.ταδώρος, Θεόδωρος 

Δαμιανός, Νικόλαος Κλεΐτος, ’Απόστολος Κράτσας, 
Γεώργιος Μούτσιος, "Ευφροσύνη ,.Σπεντζάρ^ . ; ,

■ ' ' ΠΡΟΤΑΣΙΣ 'N6M0ÎflÈ ή ·

Ιερί κυρώσεως τής-ώηψισθείσης εις Γενεύην το έτος 1937 
ΰπ’ άριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεως « περί τών διατάξεων 
ασφαλείας τών άναφερομένων εις τήν οικοδομικήν βιο- , 
μηχανίαν» καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων;, .1 ...·

PARTIE I
Obligations des parties a la Convèntion 

Article 1
1. Tqut Membre de Γ Organisation internationale 

du Travail qui ratifie la présente convention s’ engage 
à avoir une législation :

a) qui assure Γ application des dispositions géné
rales faisant Γ objet des parties II à IV de la présente 
convention: · "

b) en vertu de laquelle une autorité appropriée ar 
le pouvoir d’ édicter des réglements donnant effet,1 
dans la mesure où il est possible et désirable de le faire' 
étant donné les conditions existant dans le pays, àï 
des prescriptions conformes ou équivalentes a celles 
du règlement type annexé à la recommendation con
cernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937,. 
ou à celles.de tout règlement type révisé qui serait) 
recommendé ultérieurement par la Conférence interna-) 
tionale du Travail.

2. Chacun de ces Membres s’ engage en outre' à’ 
faire parvenir tous les trois ans, au Bureau internatio
nal du Travail, un rapport indiquant dans quelle, me-: 
sure il a été donné effet aux dispositions'du règlement: 
type annexé à la recommandation concernant les pres-r 
criptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à tout rè
glement type révisé qui serait recommandé ultérieure-\ 
ment par la Conférence internationale du Travail. A

. .. ■■■' 1..·. Article 2. . ,·..τ .
v;ç v <v C." «*Λ»5** -vxM-Άεθρον πρώτον.':-....:·.·.,τ ε .. i .:·τ>· ·■ ■■<> - ε-ι·· ■■tuye-r
Κυροΰται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπ’ άριθμ. 62 Διεθνής .· 

Ιύμβασις Εργασίας απερί τών διατάξεων άσφαλείας. τών . 
ναφερομένων. εις τήν οικοδομικήν βιομηχανίαν», ψηφι- 
θεϊσα κατά τήν 23ην σύνοδον τής Γενικής Συνδιασκέψεως ., 
ής Διεθνούς Όργανώσεως ’Εργασίας τοϋ έτους 1937, τής . 
ποιας τ6 κείμενον είς γαλλικόν πρωτότυπον καί είς έλλη- 
κήν μετάφρασιν έχει ώς άκολούθως : - ·■ ; λ

,.ν. μ . ... . CONVENTION Νο 62 ,ϊ'.ή'ίν· ' 'Χ V "
oncernant les prescriptions de sécurité dans Γ industrie - 

■- · ' du bâtiment. ■ - r ; c- (y
Le Conférence générale de Γ Organisation interna- ° 

onale du Travail, Convoquée à Genève par le Con- 
ül d’ administration du Bureau international du Tra-:. 
ail, et s’ y étant réunie le 3 juin 1937; en sa vingt- 
oisième session. " - . . * r.v

Estimant que Γ industrie du bâtiment présente des 
sques sérieux d’ accidents et que la réduction de 
ce risques est nécessaire pour des motifs d’ ordre Hu- 
lanitaire et économique.
Après avoir, décidé d’ adopter diverses propositions 

:datives à des prescriptions de sécurité pour les tra- 
ailleurs de P industrie du bâtiment en ce qui concèrne 
s échafaudages et les appareils de levage, question

1. La législation assurant P application des dispo-:
sitions générales" faisant P objet des parties II à IV: 
de la présente convention doit s’ appliquer â tous- 
travaux effectués, sur chantier concernant la constru-ή 
ction, la réparation) là transformation, P entreiien et) 
la démolition-de tout type de bâtiment. - ·)· * ·:”

2. Ladite législation peut prévoir que IL autorité,
compétente aura la faculté, après consultation des or-r 
ganismes d’ employeurs et de travailleurs intéressés,) 
s’ il en existe, d’ accorder des dérogations à toutes ou. 
à certaines parties de ses dispositions sous, réserve' 
qu’ il s’ agisse de travaux normalement exécutés dans 
des conditions rationnelles de sécutité. . ,·. . :

' ............... · Article 3 . ... ... ■) .
La législation assurant l’application des disposi

tions générales faisant P objet des parties II à IV 
de la présente convention et les réglements pris par 
P autorité appropriée pour donner effet au règlement 
type annnexé à la recommandation concernant les pre
scriptions de sécurité (bâtiment), 1937,' doivent :

a) exiger que P employeur porte cette législation
et ces réglements à la connaissance de toutes les per-’ 
sonnes intéressées,. selon un mode approuvé par P 
autorité compétente : .

b) définir les personnes responsables de leur appli-;
cation : .

ui constitue le premier point à 1 ordre du jour de c) prévoir des pénalités appropriées en cas de vio- 
i session. latiori des obligations imposées.
Estimant qu’ en raison de P opportunité d’ unifor- 

liser lec prescriptions minima de sécurité, sans toute- 
ûs imposer des obligations trop, rigid es d’ application 
înérale, la forme la plus appropriée â donner à ces 
ropositions est celle d’ une convention internationale 
ccompagnée d’ une recommandation comprenant un 
2glement type de sécurité, adopte, ce vingt-troisiène 
>ur de juin mil neuf cent trentesept, la convention 
-après, qui serà dénommée Convention concernant 
s prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937:

Article 4
Tout Membre qui ratifie la présente convention s’ 

engage à avoir, ou à s’ assurer qu’ il existe, un système 
d’ inspection tel qu’ il garantisse une application ef
fective de la législation relative aux dispositions de 
sécurité dans P industrie du bâtiment.

Article 5
1. Lorsque le territoire d’ un Membre comprend de


