
Στ, σχέδιο νόμου V'·7· την κύρωση τη; 62 Διεθνούς Σύμβα
ση; Εργασία; «που αφορά τις διατάξεις χσφχ/.ειας στην 
οικοδομική β'.ομ/χχνία» και την ρύθμιση θεμάτων του 
έχουν άμεση σχέση μ' χυτή.

ΙΙηΟζ jij Βουλή ιοί)' Ελλήνων 

Λ\ Γενικά :
1. Το θέμα τη; πρόληψης των ατυχημάτων στην οικο

δομική βιομηχανία παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δυσκο
λίες, αφού σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βιομηχανικές 
δραστηριότητες, έχει συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
εργασίας, εναλλασσόμενο προσωπικό και γενικά, είναι πρό
σκαιρης μορφής δραστηριότητα. Για αυτό το λόγο εξετά
ζεται σε μόνιμη βάση τόσο σε Διεθνές, όσο και σε εθνικό 
επίπεδο.

2. Από πολλά χρόνια το Δ.Γ.Ε. ασχολείται με το πρό
βλημα της ασφάλειας των εργαζομένων στην οικοδομική 
βιομηχανία. Το 1030 έγινε έρευνα για την πραγματοποίηση 
μιας γενικής μελέτης σχετικά με τις διατάξεις πυυ ισχύουν 
και την πρακτική εφαρμογή, που ακολουθείται στον τομέα 
της ασφάλειας των ικριωμάτων.

3. Το 1932, η Διεθνής των εργαζομένων στις οικοδομές 
έστειλε έγγραφο στο" Δ.Γ.Ε. και ζητούσε να εξετασθεί 
κάθε θέμα, που θα είχε σχέση με την προστασία των εργα
ζομένων στις οικοδομές. Το έγγραφο αυτό εξετάσθηκε από 
ειδική Επιτροπή για την πρόληψη των ατυχημάτων, που, 
αν και ανεγνώρισε ότι υπάρχει σκοπιμότητα για έρευνα 
του θέματος στο σύνολό του, διατύπωσε όμως και τη γνώμη, 
ότι ορισμένες συγκεκριμένες απόψεις του προβλήματος 
μπορούν να αποτελόσουν το κατάλληλο πλαίσιο για τη 
διενέργεια πολύ χρήσιμων μελετών που ενδέχεται να χρη
σιμεύσουν σαν βάση της διεθνούς δράσης πάνω στο θέμα.

4. Το 1934 το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γρα- 
. φείου Εργασίας αποφάσισε την κατάρτιση έκθεσης, για
τους νόμους και σην πρακτική, που ισχύουν π άνω σ’ αυτό 
το θέμα στις διάφορες χώρες, την οποία και εξέτασε το 

Επόμενον έτος και αποφάσισε να γράψει οριστικά το ζή- 
' τημα αυτό στην ημερήσια διάταξη της 22ας συνόδου της 
Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας, με τον τίτλ.ο «Διατά
ξεις ασφάλειας των εργαζομένων στην οικοδομική βιομη
χανία αναφορικά με τα ικριώματα και τα ανυψωτικά μη
χανήματα».

Τέλος η Συνδιάσκεψη ψήφ·σε στην 23η σύνοδό της τον 
Ιούνιο του 1937 την 62 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας και την 
53 Διεθνή Σύσταση του Προτύπου Κανονισμού, που είναι 
παρακολούθημα της Σύμβασης, καθώς και τις ακόλουθες 
Συστάσεις που αφορούν :
Σύσταση 54 : Την Επιθεώρηση στην οικοδομική βιομη

χανία.
Σύσταση 55 : Την συνεργασία για σην πρόληψη των ατυ

χημάτων στην οικοδομική βιομηχανία. 
Σύσταση 56 : Την επαγγελματική εκπαίδευση για την 

οικοδομική βιομηχανία.
και δημιουργούν ένα πλαίσιο αρχών και υποδειςεων, που 
υποβοηθούν την πρόληψη των ατυχημάτων στον κλάδο 
αυτής της οικονομικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η 62 Δ. Σύμβαση Εργα
σίας έχει κυρωθεί από 28 Κράτη-Μέλη της Διεθνούς Οργά
νωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.).

5. Στη χώρα μας καταβάλλεται προσπάθεια προς σην 
κατεύθυνση της προστασίας των εργαζομένων σε εργοτα- 
ςιακα έργα.

Πρόσφατα ψηφίσθηκε από σην εθνική αντιπροσωπεία ο 
Νόμος «για τις υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέ
τρων ασφαλείας στις -οικοδομές και τα ιδιωτικά τεχνικά 
έργα», με τον οποίο οριοθετούνται οι υποχρεώσεις των 
παραγόντων του έργου. Εξάλλου οι προδιαγραφές ασφά
λειας στα εργοτάξια προσδιορίζονται από τα Π. Δ/τα 778 
79 v.xt 1073/81 που καλύπτουν με επάρκεια τα συνηθι
σμένα τεχνικά έργα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ . Τέλος στο πλαίσιο της εξαγγελίας του κ. Πρωθυπουργού 
που αφορούσε στα θεσμικά μέτρα για την βελτίωση σης 
ποιότητας της εργασιακής ζωής και περιλάμβανε σην κύ
ρωση μιάς σειράς Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, το Υπουρ
γείο Εργασίας προώθησε σην μελέτη και επεξεργασία του 
Νομοσχεδίου για την κύρωση σης 62 Δ.Σ.Ε., με την 
ταυτόχρονη εναρμόνιση σης νομοθεσίας προς τις αρχές των 
συστάσεων που σην συνοδεύουν.

Με σην εργασία αυτή ασχολήθηκε ομάδα εργασίας υπό 
την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα'του Υπουργείου κ. Κ. 
Παπαναγιώτου και τους παρακάτω υπηρεσιακούς παράγοντες 
του Υπουργείου Εργασίας : α) Νικόλαο Μακροθύμιο,
Δ/νσή, β) Αρετή Καφετζοπούλου-Κόλια, Τμηματάρχη, γ) 
Άννα Καραβίδα-Κακουλίδου, Τμηματάρχη.

Με την κύρωση της Δ. Σύμβασης 62 θεωρούμε ότι δί
νεται ώθηση στην παραπέρα βελτίωση του νομοθετικού 
πλέγματος που καλύπτει την προστασία των εργαζομένων 
στην οικοδομική βιομηχανία.

ΙΥ Ειδικώτερα :

I. Σε ό,τι αφορά τον κυρωτικό Νόμο :
1. Με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του Σχεδίου 

ορίζεται ότι κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η παραπάνω 
Διεθνής Σύμβαση Εργασίας και παρατίθεται το κείμενό 
της στο γαλλικό πρωτότυπο και στην ελληνική μετάφραση.

2. Με τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου παρέχεται εξου- 
σιοδόσηση για να είναι δυνατό με Προεδρικά Διατάγματα :

α) να θεσπίζονται διατάξεις, που θα προβλέπουν τις λε
πτομέρειες εφαρμογής των γενικών διατάξεων, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στα μέρη II εως IV της Διεθνούς Σύμ
βασης που κυρώνεται, καθώς και διατάξεις, που είναι σύμ
φωνες ή ισοδύναμες με εκείνες του πρότυπου κανονισμού 
(σύσταση 53) που αναφέρονται στο άρθρο 1 nap. 1 εδ. β 
της Διεθνούς Σύμβασης που κυρώνεται και

β) να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες, 
από τη φύση ή τις ειδικές συνθήκες του έργου, απαιτείται 
εκπόνηση μελέτης μέτρων ασφάλειας (π.χ. κατεδάφιση κτι
ρίων που έχουν πληγεί από σεισμό ή πυρκαϊά, ανέγερση 
ικριωμάτων υψηλών κτιρίων κλπ.).

3. Με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου καθιερώνονται οι 
υποχρεώσεις του εργοδότη και υιοθετούνται και οι σχετικές 
διατάξεις της Δ. Σύστασης 54 (σημ. 4α, 4β,4γ). Έτσι 
ο εργοδότης στα οικοδομικά έργα είναι υποχρεωμένος :

α) να τηρεί όλα τα μέτρα ασφάλειας που είναι αναγκαία 
για την πρόληψη των ατυχημάτίυν στο έργο και δίνεται 
έμφαση στην ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνει 
κατά την επάνδρωση των επικίνδυνων θέσεων εργασίας, 
ώστε να μη τοποθετεί σε τέτοιες θέσεις άτομα, που η κατά
σταση της υγείας τους τα κάνει πιο επιρρεπή σε ατυχήματα 
(π.χ. άτομα με μειωμένη όραση ή ακοή και άτομα που υπο
φέρουν από ιλίγγους). -

β) να αναθέτει κάθε εργασία ανάλ.ογα και με τη φύση 
της, στα πιό κατάλληλ.α από άποψη ειδίκευσης ή εμπειρίας 
άτομα, γεγονός που αποτε'λεί ακόμη μια εγγύηση για την 
πρόληψη του εργατικού ατυχήματος.

γ) να παρέχει στην Επιθεώρηση Εργασίας πλ.ηροφορίες 
για την ανάλ.ηψη οικοδομικών εργασιών και να καταθέτει 
την με/.έτη μέτρων ασφά/.ειας ώστε και η Επιθεώρηση 
Εργασίας να μπορεί να προγραμματίσει τους ελέγχους 
που απαιτούνται.

δ) να εξασφαλίζει την συνεχή εποπτεία για την εφαρμογή 
των διατάξεων υγιεινής και ασφά/.ειας, που επιβάλλ.εται 
από την ιδιαιτερότητα των οικοδομικών εργασιών (ενα).- 
λαγή φάσεων εργασίας, μη μόνιμες συνθήκες εργασίας, 
ταυτόχρονη απουσία εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων 
κ>~·)·

ε) να γνο/στοποιεί στους εργαζόμενους στην επιχείρησή 
του την νομοθεσία που έχει για αντικείμενο την υγιεινή 
και ασφάλεια της εργασίας στην οικοδομική βιομηχανία.
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4. Με τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου, που είναι 
ύμφωνες με τα σημεία 1 και 2 της Δ. Σύστασης 54,
έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής 

^μοθεσίας στην οικοδομική βιομηχανία ανατίθεται στα 
ρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας, -ου έχουν 
τό τον νόμο την δυνατότητα να διασφαλίζουν την αυστηρή 
ραρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι 
. Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν να διατάξουν και άμεση 
.ακοπή των εργασιών στην περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών 
ινδύνων σε οικοδομικέ; εργασίες (άρθρο 116 του Π. Δ/τος
373/81 ).
5. Με τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου προβλέπεται 
επιβολή ποινών στους παραβάτες των διατάξεων, τόσο

,ς Διεθνούς Σύμβασης που κυρώνεται, όσο και των Π. 
/των που εκδίδονται για την εκτέλεση του παρόντα νόμου, 
'Οώς και όσων Δ/των έχουν εκδοθεί με βάση το άρθρο 6 
.υ από 25.8.20 Β. Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των περί 
ιεινής και ασφάλειας των εργατών διατάξεων».

6. Με τις διατάξεις του έκτου άρθρου ορίζονται τα σχε- 
κά με την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού.
II. Σε ότι αφορά τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 

<υ κυρώνεται σημειώνουμε τα ακόλουθα :
Η Δ.Σ. χωρίζεται σε πέντε ενότητες που περιλαμβάνουν 
εξής θέματα :

Μέρος I : Υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη (άρ- 
α 1-6).
Μέρος II : Γενικές Διατάξεις για τα ικριώματα (άρ- 
α 7-10).
Μέρος III : Γενικές Διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχα- 
ματα (άρθρα 11—15).
Μέρος IV : Γενικές Διατάξεις για τον προστατευτικό 
οπλισμό και τις Α' Βοήθειες (άρθρα 16-18).
Μέρος V : Τελικές Διατάξεις (άρθρα 19-25).
Τα μέρη II έως και IV που αναφέρονται στα τεχνικά 
τρα ασφαλείας συμπληρώνονται από την Σύσταση 53 
οποία εξειδικεύει κατά θέμα και δίνει πλήρεις προδια- 
χφές για τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει η Διεθνής 
μβαση.

\Ιέρος I (άρθρα 1-6).
. Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι τα Κράτη—Μέλη που κυ- 
ουν την Σύμβαση πρέπει να έχουν θεσπίσει νομοθεσία 
<ποία, αφενός μεν θα εξασφαλίζει την εφαρμογή των 
.κών διατάξεων της σύμβασης, και αφετέρου θα παρέχει 
ν αρμόδια αρχή το δικαίωμα έκδοσης των κατάλληλων 
ονισμών ασφάλειας.
. Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι η σχετική νομοθεσία πρέπει 
εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε εργασία, που εκτελείται 
εργοτάξια και αφορά την ανέγερση, μετατροπή, συντή- 
η ή κατεδάφιση οποιουδήποτε κτίσματος, ενώ ταυτό- 
jx παρέχεται η δυνατότητα ολικής ή μερικής παρέκ
της από την εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω 
οθεσίας.

. Στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι η νομοθεσία και οι κα
τμοί για την ασφάλεια στην οικοδομική βιομηχανία

) Να απαιτούν από τον εργοδότη να ενημερώνει όλα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα σχετικά με την νομοθεσία y.at 

κανονισμούς ασφάλειας που ισχύουν.
) Να ορίζουν τα υπεύθυνα πρόσωπα για την εφαρμογή 
και

) Να προβλέπουν ποινές για τις περιπτώσεις παραβά- 
ν των υποχρεώσεων που επιβάλλονται.

Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι τα Κράτη-Μέλη, που κυρώ- 
την σύμβαση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να έχουν 

,λληλο σύστημα επιθεώρησης για να διασφαλίζεται 
τοτελεσματική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

5. Στο άρθρο 5 προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσές 
από την εφαρμογή των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασής, 
που κυρώνεται, ορισμένων περιοχών της χώρας, όταν 
η αρμόδια αρχή πιστεύει ότι είναι πρακτικά αδύνατη
η εφαρμογή της, ενημερώνοντας σχετικά το Δ.Γ.Ε.

6. Στο άρθρο 6 ορίζεται ότι τα Κράτη-Μέλη της ΔΟΕ 
που κυρώνουν τη σύμβαση s:\a7αμβάνουν την υπονοέωση 
να ανακοινώνουν κάθε χρόνο στο Δ.Γ.Ε. στατιστικές ν.α 
τον αριθμό των ατυχημάτων που συνέβη σαν σε πρόσωπα 
που απασχολούνται στην οικοδομική βιομηχανία.

Μέρος II (άρθρα 7-10).
1. Στο άρθρο 7 ορίζονται οι κατασκευαστικοί κανόνες 

τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ικριώματα καθώς και 
οι προϋποθέσεις διεξαγωγής εργασιών με τη βοήθεια ικρκυ
μάτων.

2. Στο άρθρο 8 δί'κνται οι απαιτήσεις ασφάλειας για 
την κατασκευή και χρήση των δαπέδων εργασίας των κλι
μάκων και των διαβάσεων (δίοδοι εργασίας).

3. Στο άρθρο 9 περιγράφονται τρόποι για την αποτροπή 
πτώσης προσώπων ή και υλικών από ικριώματα, δάπεδα 
οικοδομής ή δάπεδα εργασίας, στέγες κλπ.

4. Στο άρθρο 10 προβλέπονται διατάξεις για την ασφαλή 
είσοδο και έξοδο στα δάπεδα και στους τόπους εργασίας, 
για τον επαρκή φωτισμό, των μέσων προσπέλασης, για την 
αποτροπή του κινδύνου από το ηλεκτρικό ρεύμα και τέλος 
για την στοίβαση και αποθήκευση υλικών και εργαλείων.

Μέρος III (άρθρα 11-15).
1. Στο άρθρο 11 ορίζονται οι κανόνες τους οποίους 

πρέπει να πληρούν τα ανυψωτικά μηχανήματα ή οι συσκευές 
από άποψη ποιότητας υλικών και επάρκειας έδρασης.

2. Στο άρθρο 12 καθορίζεται απαίτηση για τακτικούς 
ελέγχους και δοκιμές των ανυψωτικών μηχανημάτων και 
των εξαρτημάτων τους.

3. Στο άρθρο 13 δίδονται οι περιορισμοί για τα άτομα 
που μπορούν να χειρίζονται ανυψωτικά μηχανήματα ή 
δίνουν σήματα.

4. Στο άρθρο 14 καθορίζονται οι ενδείξεις και επιση
μάνσεις που πρέπει να φέρουν τα ανυψωτικά μηχανήματα 
και τα εξαρτήματά τους. Οι ενδείξεις αφορούν το επιτρε
πόμενο ωφέλ.ιμο φορτίο, το μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλ.ιμο 
φορτίο ενώ καλύπτονται και οι περιπτώσεις γερανών με 
μεταβλητό φορτίο.

5. Στο άρθρο 15 προσδιορίζονται τα μέτρα για προ
στασία από τον κίνδυνο τυχαίας πτώσης ή μετατόπισης 
του φορτίου γερανού.

Μέρος IV (άρθρα 16—18).
1. Στο άρθρο 16 υπάρχει πρόβλεψη για την υποχρέωση 

διάθεσης ατομικών μέσων προστασία καθώς και υποχρέ
ωση για την χρησιμοποίησή τους.

2. Στο άρθρο 17 αντιμετωπίζεται το θέμα χορήγησης 
σωστικών μέσων έναντι πνιγμού.

3. Στο άρθρο 18 υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή 
Α' Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού εργαζομένου.

Μέρος V (άρθρα 19-25).
Με τα άρθρα αυτά ρυθμίζονται διαδικαστικά κυρίως 

θέματα, που αναφέρονται ειδικώτερα στην καταχώρηση 
των επίσημων κυρώσεων των Κρατών-Μελ.ών, στην έναρξη 
ισχύος της, διεθνώς και απέναντι στο Μέλ.ος, που την 
κυρώνει και στην δυνατότητα καταγγελίας και αναθεώ
ρησής της.

Επίσης, προβλέπεται υποχρέωση του Γενικού Διευθυντή 
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας να ανακοινώνει, τόσο 
προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όσο και προς τις 
κυβερνήσεις των Κρατών—Μελών, ολ.οκλ.ηρωμένες πληροφο
ρίες σχετικά με όλες τις κυρώσεις και πράξεις καταγγελίας
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της Διεθνούς Σύμβαση:. που καταχωρήθηκαν, καθώς και. 
την ημερομηνία από την οποία αρχίζουν να ισχύουν οι ανω
τέρω κυρώσεις και πράξεις καταγγελίας.

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 1983

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της 82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά 

τις διατάζεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» 
και τη ρύθμιση θεμάτων — ου έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή.

Οι Υπουργοί
Εθνικής Οικονομία:

I. ΧΑΡΑAAM ΓΙΟ ΠΟΊ'ΛΟΣ Γ. ΑΡΣΕΧΗΣ
Εξωτερικών

Δημοσίων Εργων 
Λ. ΤΣΟΧΑΤΖΟίΐ ΟΥΔΟΣ

Δικαιοσύνης
Γ. -Λ.ΜΛΓΚΛΚΗΣ

Εργασία:
Ε. ΓΙΑΧΝΟΠΟΤΛΟΣ

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει κατά τδ άρθρο 2S παράγρ. 1 του 

Συντάγματος ισχύ νόμου η 62 Διεθνής Σύμβαση Εργασία 
που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιο
μηχανία και ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, στην 23η σύνοδό της το 
1937. Το κείμενο της σύμβασης, στο γαλλικό πρωτότυπο 
και στην ελληνική του μετάφραση είναι το ακόλουθο :


