
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75  
 
Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών.   
(ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) 
 

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 του άρθρου 28 του Ν.3239/1955, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν 
διά των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3755/57 και του άρθρου 1 του Ν.∆.184/69.  
γ) Τας διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Β.∆.868/1960 «περί 
Οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας».  
δ) Τας διατάξεις του Ν.∆/τος 175/24-9-1973 «περί Υπουργικού Συµβουλίου και 
Υπουργείων», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά του Ν.∆/τος 267/1974 «περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων 
Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 2/1974 τ.Α').  
ε) Τας διατάξεις του υπ’αριθ.396/8-10-1973 Π.∆/τος «περί θέσεως εν ισχύι των διατάξεων 
του Ν.∆/τος 175/1973 «περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων». 
στ)  Την από 23-4-75 γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονοµικού Συµβουλίου.  
ζ) Την από 5-7-1973 γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας.  
η) Την υπ’αριθ.342/1975 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας.  
Προτάσει του ηµετέρου επί της Απασχολήσεως Υπουργού, απεφασίσαµεν:   
 

Άρθρον 1  
 

Επί εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσµήσεως, χρωµατισµού 
οικοδοµών, ως και των εν αυταίς εκτελουµένων πάσης φύσεως µεταλλικών, µηχανουργικών, 
µηχανολογικών και ηλεκτροτεχνικών εργασιών, ο εργοδότης και ο εκπρόσωπος αυτού, 
υποχρεούνται εις την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος, προς αποφυγήν ατυχηµάτων των 
παρ΄ αυτοίς εργαζόµενων µισθωτών και παντός τρίτου.   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
Άρθρον 2 

Χρησιµοποίησις ικριωµάτων. 
 

1. Εις τας εν τω προηγουµένω άρθρω αναφεροµένας εργασίας, εφ΄οσον αύται δεν δύναται να 
εκτελεσθούν ακινδύνως εις ύψος άνω των δυο (2) µέτρων τη βοηθεία κλιµάκων ή άλλων 
µέσων, χρησιµοποιούνται υποχρεωτικώς ικριώµατα, ών η εγκατάστασις, σύνθεσις και 
κατασκευή εν γένει τελεί πάντοτε υπό την επίβλεψιν του υπεύθυνου µηχανικού και άτινα 
δέον να πληρούν τας εις τα επόµενα άρθρα προβλεποµένας προϋποθέσεις ασφαλείας. 
2. Της ενάρξεως και εκτελέσεως εργασίας επί ικριωµάτων δέον αν προηγείται βεβαίωσις εις 
διπλούν του υπεύθυνου µηχανικού του επιβλέποντος το υπό εκτέλεσιν έργον περί της 
συµφώνως προς άπαντας τους υπό των διατάξεων του παρόντος προβλεπόµενους όρους 
κατασκευής τούτων, υποβαλλόµενη προς το οικείον Τµήµα ή Γραφείον Εργασίας  ή, όπου 
δεν υπάρχουν τοιαύτα, προς τας αρµοδίας αστυνοµικάς αρχάς. Η µία των ως άνω 
βεβαιώσεων, δεόντως τεθεωρηµένη, τηρείται εις τον τόπον εργασίας. 
3. Απαγορεύεται η χρήσις ξυλίνων εξωτερικών ικριωµάτων εις οικοδοµάς άνω των τριών (3) 
ορόφων. Εις τας περιπτώσεις ταύτας χρησιµοποιούνται µόνον µεταλλικά σωληνωτά 
ικριώµατα. 
 

Άρθρον 3. 



Είδη ικριωµάτων. 
1. Σταθερά ικριώµατα, κατά την έννοιαν του παρόντος, είναι µεταλικαί κατασκευαί 
(σωληνωταί) ή ξύλινοι τοιαύται , εξυπηρετουσαι τας, εις διάφορα ύψη, εκτελουµενας 
εργασίας, εκ των εν άρθρω 1 αναφερόµενων. Αι κατασκευαί αύται δέον να έχουν αντοχήν 
έναντι κραδασµών, και µετασχηµατισµών , και να είναι άθραυστοι. 
2. Κινητά ικριώµατα νοούνται µεταλλικοί ή ξύλινοι οκρίβαντες (καβαλέτα), ύψους ενός (1) 
και, µέχρι το πολύ, τριών (3) µέτρων, χρησιµοποιούµενοι µόνον εις τας υπό του άρθρου 12 
προβλεποµένας περιπτώσεις. 
3. Ανηρτηµένα ικριώµατα νοούνται κινητά δάπεδα, κλωβοί, κάδοι, κάλαθοι και άλλα 
παρόµοια µέσα εξ ανθεκτικών υλικών, αναρτώµενα καταλλήλως εις σταθερά σηµεία. 
Ταύτα χρησιµοποιούνται εις τας περιπτώσεις καθ΄άς, κατά τον επιβλέποντα µηχανικόν, είναι 
αδύνατος ή απρόσφορος η χρήσις ετέρων ειδών ικριωµάτων. 
 

Άρθρον 4. 
Ξύλινα σταθερά ικριώµατα 

 
1. Τα υλικά εξ ών συνίστανται τα ικριώµατα δέον να είναι αρίστης ποιότητος, ανθεκτικά και 
επιµελώς συντετηρηµένα, να προέρχονται 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. 
2. Η συντήρησις των υλικών του ικριώµατος ανατίθεται παρά του εργοδότου εις έµπειρον 
τεχνίτην. 
3. Η κατασκευή των ξύλινων ικριωµάτων γίνεται παρ΄ ειδικών τεχνιτών ξυλουργών. 
Κατά την αποσύνθεσιν, η εξαγωγή των ήλων γίνεται µόνον αφού ευθυγραµµισθή το τυχόν 
καµφθέν άκρον του ήλου. 
Ο κατά την ήλωσιν τυχόν καµφθείς ήλος αφαιρείται αµέσως και χρησιµοποιείται έτερος 
ευθύγραµµος. 
 

Άρθρον 5. 
Ορθοστάται. 

 
1. Τα σταθερά εξωτερικά ικριώµατα δέον να συνίστανται εκ δυο σειρών ορθοστατών. 
2. Οι ορθοστάται κατασκευάζονται εξ υγιούς ξύλου, µακρών ινών, τοµής τετραγωνικής, 
απαγορευµένης της χρήσεως τετµηµένων κατά µήκος (εσχισµένων) δοκών, δύναται δε να 
αποτελούνται εκ πλειόνων τεµαχίων. 
3. Εις ύψη ικριωµάτων κάτω των δέκα (10) µέτρων δύναται να χρησιµοποιώνται ορθοστάται, 
ών η καθ΄ ύψος σύνδεσις γίνεται δια πλευρικής επαφής µήκους εβδοµήκοντα πέντε 
εκατοστών (0,75)µ., της ενώσεως ενισχυµένης δι΄ αναβολέως (τάκου) µήκους πεντήκοντα 
εκατοστών (0,50) µ. τουλάχιστον και τοµής ίσης ή µεγαλυτερας του υψηλότερου 
ευρισκόµενου ορθοστάτου. Ο αναβολεύς προσηλουται χαµηλότερον του άνω άκρου του 
κάτω ορθοστάτου. Επί του άνω άκρου του αναβολέως εφάπτεται το κάτω άκρον του άνω 
ορθοστάτου, ως τούτο εµφαίνεται εις το κατωτέρω των παρόντι υπ΄αριθ. 1 σχεδιάγραµµα. 
 



 
 
4. Αι τοµαί των ορθοστατών, συναρτήσει του ύψους και του αριθµού αυτών, δέον να είναι 
σύµφωνοι προς τας εν τω κατωτέρω πίνακι αναγραµµένας διαστάσεις, ήτοι : 
Συνολικον ύψος έξ (6) µ. δέκα (10) µ. 
∆ιαστ. τοµής    ∆ιαστ. Τοµής  
1ος ορθοστάτης οκτώ επί οκτώ (8Χ8) δέκα επί δέκα (10Χ10) 
2ος ορθοστάτης οκτώ επί οκτώ (8Χ8) οκτώ επί οκτώ (8Χ8) 
5. Η απόστασις µεταξύ δυο διαδοχικών ορθοστατών δύνανται να είναι µέχρι τριών και 
ηµίσεως (3,50) µ. (Σχ.2) 
 



 
 
 
Η απόστασις µεταξύ των κατακορύφων επιπέδων των όψεων της οικοδοµής και εσωτερικής 
σειράς ορθοστατών δέον όπως µη υπερβαίνη τα τριάκοντα εκατοστά (0,30) µ., της δε 
εξωτερικής τοιαύτης το έν µέτρον και τριάκοντα εκατοστά (1,30) µ., πλην των περιπτώσεων 
εξωστών και µαρκιζών, ότε δύνανται να εξικνήται µέχρι δυο (2,00) µέτρα, µόνον κατά τας 
θέσεις και το µήκος τούτων (Σχ. 3). 
 
 

 



6. Οι ορθοστάται κλίνουν ελαφρώς προς το µέρος της οικοδοµής και εδράζονται επί πεδίλων 
συνισταµένων εκ µαδερίων εφ΄ ών προσαρµόζονται κατά τρόπον ώστε η επ΄ αυτών ολίσθησις 
να είναι αδύνατος.  
 

Άρθρον 6. 
 

Εκάστη σειρά ορθοστατών δέον να συνδέεται δι΄οριζοντίων κατά το δυνατόν και 
παραλλήλων προς τας όψεις της οικοδοµής ενιαίων τεµαχίων ξύλου (σανίδων), διαστάσεων 
δυο και ηµίσεως µέτρου επί δώδεκα (2,5Χ0,12) εκατ. ηλουµένων κάτωθεν ακριβώς των 
αναβολέων.. 
 

Άρθρον 7. 
Εγκάρσιαι δοκίδες. 

 
1. Αι εγκάρσιαι δοκίδες, αι χρησιµοπιουµεναι δια την έδρασιν του δαπέδου εργασίας δέον να 
συνίστανται εξ υγιούς ξύλου (πελεκητού) αποτελούµενου εξ αυτουσίου κορµού (λατάκι) 
άνευ ρωγµών, αρµών και ρόζων, και να µη φέρουν πολλας διατρήσεις ηλώσεων 
προγενεστέρας χρήσεως. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις ξύλου κατά µήκος τετµηµένου (εσχισµένου). 
2. Αι ως άνω δοκίδες εδράζονται επί ξυλίνων αναβολέων (τάκων) προσληλουµενων επί των 
ορθοστατών, ών η διατοµή δέον να είναι µεγαλύτερα της διατοµής της δοκίδος, το δε µήκος 
αυτών ουχί µικρότερον των πεντήκοντα εκατοστών (0,50) µ. 
3. Η τοµή των ως άνω δοκίδων δια την στήριξιν των δαπέδων εργασίας, δέον να είναι 
διαστάσεων δέκα επί δέκα (10Χ10) εκ. (Σχ. 2). 
 

 
  

 



Άρθρον 8. 
Αντηρίδες (τιράντες χιαστί). 

 
Αι αντηρίδες (τιράντες χιαστί) συνίστανται εξ ενιαίου ξύλου (σανίδος) άνευ συνδέσεως, 
τοµής τουλάχιστον δυο και ηµίσεος επί δώδεκα (2,50Χ0,12) εκατ., τα άκρα αυτών 
προσηλουνται 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 ες άπαντα τα φατνώµατα (Σχ. 4). 
 
 

Άρθρον 9. 
∆άπεδα ικριωµάτων. 

 
Τα δάπεδα των ικριωµάτων, δέον να πληρούν τους κάτωθι όρους: 
α. Να συνίστανται εκ τριών µαδερίων τουλάχιστον ελάχιστου πάχους πέντε εκ. (5) και 
συνολικού πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60) µ. (Σχ. 2), απαγορευοµένης της 
χρήσεως δυο ή πλειόνων επαλλήλων σειρών σανίδων εις την κατασκευήν δαπέδων 
ικριωµάτων. 
β. Τα µαδέρια του δαπέδου να µη είναι πεπαλαιωµένα ουδέ να φέρουν ρωγµάς, ουδέ να 
ενισχύονται 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 ν΄ αντιµετωπίζεται δια πλευρικών οπλισµών εκ µεταλλικών ταινιών 
(Σχ. 5). Το στοκάρισµα και η βαφή των µαδερίων απαγορεύεται. 
 
 

 
 
γ. Τα µεδέρια να διατάσσωνται συµφώνως προς το ανωτέρω υπ’αριθ. 2 σχέδιον, να 
προσηλούνται µεταξύ των καταλλήλως προς αποφυγήν ολισθήσεως και να µην εξέχουν του 
σηµείου εδράσεως περισσότερον των είκοσι εκατοστών (0,20)µ. (Σχ.4). 
δ. Τα µαδέρια , του δαπέδου , ζεύγνυνται εκ των κάτω και καθέτως προς τον τοίχον δια 
ζευγµάτων (κλάπες) εις τρόπον, ώστε ο αναµοιόµορφος λυγισµός τούτων να είναι αδύνατος 
(σχ.2). 
ε. Το µεταξύ του οικοδοµήµατος και του δαπέδου του ικριώµατος υπάρχον κενόν να µην 
υπερβαίνη εις διάστασιν τα τεσσαράκοντα εκατοστά (0,40)µ. 
στ. Εις τας γωνίας των οικοδοµηµάτων, όπου επιβάλλεται η προέκτασις των δαπέδων 
εργασίας, να τοποθετούνται δυο ορθοστάται κατά την διεύθυνσιν της διχοτόµου της γωνίας 
της οικοδοµής, συνδεόµενοι δια δοκίδος ως χρησιµοποιούνται δια την έδρασιν δαπέδων 
εργασίας (Βλ. σχ. 6). 
 
 
 



 
 
ζ. Τα δάπεδα εργασίας να φέρουν, εσωτερικώς και εξωτερικώς, κράσπεδον εκ σανίδος 
πλάτους δώδεκα εκατοστών (0,12)µ. (θωράκια) (Βλ. σχ. 2). Εις ύψος 0,90 µ. από του 
δαπέδου εργασίας και κατά την εξωτερικήν πλευράν του ικριώµατος να τοποθετήται 
χειρολισθήρ αποτελούµενο εκ διπλοσανίδος. Εις το µεσοδιάστηµα µεταξύ δαπέδου και 
χειρολησθήρος να τοποθετήται ετέρα σανίς παραλλήλως προς τον χειρολησθήρα. ¶παντα τα 
ανωτέρω τοποθετούνται και ηλουνται εσωτερικώς επί των ορθοστατών : (Σχ. 4). 
η. Τα δάπεδα εργασίας να φορτίζονται αναλόγως της αντοχής αυτών. Απαγορεύεται η 
τοποθέτησις φορητών κλιµάκων και άλλων µέσων (κάσες καβαλέτα και παροµοίων) επί των 
ως άνω δαπέδων προς εκτέλεσιν εργασίας εις ύψος µεγαλύτερον του αναστήµατος του 
εργάτου. Απαγορεύεται η εργασίας πλειονων των δυο (2) προσώπων επί δαπέδου 
περιλαµβανοµένου µεταξύ δυο διαδοχικών ορθοστατών. 
 

Άρθρον 10. 
Σύνδεσις ικριωµάτων 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 
εισερχόµενων εντός της οικοδοµής, είτε δια των υπαρχόντων ανοιγµάτων, είτε δια των προς 
τον σκοπόν αυτόν διανοιγοµενων οπών. Αι δοκίδες στερεουνται επί στοιχείων του φέροντος 
οργανισµού της οικοδοµής δε περιβολής αυτών δια καδρονίων περιµετρικώς και στερεώσεως 
επ΄ αυτών της δοκίδος (κλειδί). 
2. Εις τα σηµεία ένθα εκ των περιστάσεων η κατά τα ανωτέρω σύνθεσις είναι 
κατασκευαστικώς δυσχερής, τοποθετούνται εις το εσωτερικόν της οικοδοµής ξύλινοι 
ορθοστάται ενσφηνούµενοι µεταξύ δαπέδου και οροφής, επί των οποίων προσδένονται 
εγκάρσιαι δοκίες. Οι ως άνω ορθοστάται συνδέόνται µεταξύ των, είτε δια καδρονίων, είτε δια 
σανίδων χιαστί. 
Η ως άνω σύνδεσις δια µεν µικρού µήκους προσόψεις δέκα έξ (16,0) µ. δέον να περιλαµβάνη 
τουλάχιστον τεσσάρας ορθοστάτας συνδεόµενους ανά δυο (2), δια δε µεγαλυτέρας εκτάσεως 
έργα κατά την κρίσιν του επιβλέποντος το έργον µηχανικού (βλ. σχ. 7). 
 
 

 



 
 

Άρθρον 11. 
Προστατευτικόν προστέγασµα (σκάφη). 

 
Εις το ύψος οροφής ισογείου και τουλάχιστον εις ύψος τριών και ηµίσεος (3,5) µ. από του 
πεζοδροµίου, τοποθετείται απαραιτήτως προστατευτικόν προστέγασµα. 
Το προστέγασµα τούτο αποτελείται από οριζόντιον ανθεκτικον σανίδωµα πλάτους ίσου προς 
το των ικριωµάτων και ουχί µικρότερον του ενός µέτρου και τριάκοντα εκατοστών (1,30) µ. 
εφ΄οσον τούτο είναι ανεξάρτητον του δαπέδου εργασίας και εν συνεχεία τούτου από έτερον 
τµήµα κεκλιµένον, κλίσεως έν προς δυο (1:2) και ύψος ογδοήκοντα εκατοστών (0,80) µ. 
επιτρέπεται το οριζόντιον τµήµα του προστεγάσµατος να είναι αυτό τούτο το δάπεδον 
εργασίας, ότε το πλάτος τούτου είναι ίσον προς το του ικριώµατος. 
Τα προστεγάσµατα ταύτα, σκοπόν έχοντα την προστασίαν τρίτων και των εργαζοµένων, 
κατασκευάζονται και εις εσωτερικας αυλάς ή τυχόν προσπελάσεις παρά τας µεσοτοιχίας, εφ΄ 
όσον προκύπτει κίνδυνος ατυχήµατος δια τρίτους ή ρυπάνσεως των γειτονικών οικοδοµών 
(σχ. 8). 
 



 
 

Άρθρον 12. 
Κινητά ικριώµατα. 

 
1. Τα κινητά ικριώµατα χρησιµοποιούνται εις τας εντός των χώρων των οικοδοµών εργασίας 
επιχρίσµατος (σοφατίσµατος), ελαιοχρωµατισµού εσωτερικών ηλεκτρικών, µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και παροµοίας φύσεως κατασκευάς. Εξωτερικώς χρησιµοποιούνται δι΄ ύψος 
µέχρι τριών (3,00)µ. προκειµένου περί των αυτών ως άνω εργασιών. 
2. Οι αποτελούντες ταύτα οκρίβαντες (καβαλέτα) συνίστανται εξ οριζοντίας δοκού τοµής 
τουλάχιστον οκτώ επί οκτώ (8Χ8), αναλόγως της προβλεπόµενης φορτίσεως, στηριζόµενου 
επί δυο πλαγιαστών (ποδών) ανά έκαστον άκρον. Η σταθερότης (µη µετασχηµατισµός) των 
πλαγιοστατών ανά δυο εξασφαλίζεται δι΄ οριζοντίων διαζευγµάτων, η δε της οριζοντίας 
δοκού µετά των πλαγιοστατών εξασφαλίζεται δι΄ αντερεισµάτων (πλαγιοξύλων) 
προσηλωµένων επί του µέσου της οριζοντιας δοκού και επί των κάτω άκρων των 
πλαγιοστατών (βλ. σχ. 9). 
 
 
 
 



 
 
3. Τα αποτελούντα το δάπεδον του κινητού ικριώµατος (µαδέρια) δεν επιτρέπεται να εξέχουν 
κατά τα άκρα εκ της οριζοντίας δοκού του οκρίβαντος περισσότερον των δέκα εκατοστών 
(0,10)µ., ουδέ ολιγώτερον πέντε εκατοστών (0,05) µ. 
4. Απαγορεύεται η επί των δαπέδων των κινητών ικριωµάτων στήριξις φορητών κλιµάκων ή 
άλλων προχείρων µέσων δι΄ επίτευξιν ύψους ανωτέρου του αναστήµατος του εργάτου. 
5. Η χρησιµοποίησις µηχανικών οκριβάντων είναι δυνατή εφ΄ όσον δύνανται να ανυψώνται 
από ένα (1,0) µέχρι τριών (3,0) µ. δι΄ ενδεδειγµένου µηχανισµού, εξασφαλίζοντος την 
σταθερότητα της ανυψώσεως εις ωρισµένην θέσιν δι΄ ανασταλτικής κροτάλης (καστάνιας) 
(βλ. σχ. 10). 
 
 
 

 
 

Άρθρον 13. 
Ανηρτηµένα ικριώµατα (κατακορύφου κινήσεως). 

 
1. Ως ανηρτηµένα ικριώµατα νοούνται δάπεδα εργασάις, διαστάσεων µέχρι τεσσάρων 
µέτρων επί εβδοµήκοντα εκατοστών (4.00Χ0,70) µ. εν κατόψει, κατασκευασµένα εξ υγιούς 
και δοκίµου υλικού (µαδέρια, σιδηρά ελάσµατα κ.λπ.) και καταλλήλως προσηρµοσµένα 
µεταξύ των δι΄ηλώσεως ή και κοχλιώσεως επί εγκαρσίων δοκών. 
2. Απαγορεύεται η χρήσις ανηρτηµένων ικριωµάτων µη κινουµένων (ανυψουµένων ή 
καταβιβαζοµενων) δια µηχανικού µέσου (πολύσπαστα, τροχαλίαι κ.λπ.). 



3. Απαγορεύεται η χρήσις βαρούλκου (µαγγάνι) ευρισκόµενου εκτός του δαπέδου εργασίας. 
4. Η χρήσις του ανυψωτικού µηχανισµού (χειροκινήτου) γίνεται υπό των ιδίων των 
εργαζοµένων επί του δαπέδου εργασίας. 
5. Η σύνδεσις των δαπέδων εργασίας επί των συρµατόσχοινων αλύσεων και λοιπών µέσων 
αναρτήσεως εξασφαλίζεται απολύτως δια προσδέσεως (προσηλώσεως) αγκίστρων υπό το 
δάπεδον εργασάις, γίνεται εις τρία επ΄ ευθείας σηµεία κατά µήκος του δαπέδου και κατά 
τρόπον µειουντα την δυνατότητα ανατροπής των δαπέδων εργασίας. 
6. Η εξασφάλισις του δαπέδου εργασίας έναντι ταλαντώσεως, οριζοντίου µετακινήσεως ή και 
ανατροπής γίνεται επί ενός ή δυο τεταµένων συρµατοσχοίνων Φ1/2 τουλάχιστον δια κρίκων 
ως εις το σχήµα 11.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Τα ανηρτηµένα ως άνω ικριώµατα χρησιµοποιούνται εις περίπτωσιν ανάγκης. Η κατασκευή 
τούτων γίνεται υπό την επίβλεψιν πεπειραµένου προσώπου οι δε χειρισµοί λειτουργίας των 
εκτελούνται οµοίως υπό πεπειραµένου προσώπου απαγορευοµένης της χρήσεως, ως δαπέδου 
εργασίας, κάδων, κλωβών, καλάθων κ.λπ.  
 

Άρθρον 14. 
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 , ών η κλίσις επί του επιπέδου του ορίζοντος δεν δύναται να υπερβαίνη τας 
τριάκοντα µοίρας (300). 
2. Τα κεκλιµένα επίπεδα συνίστανται, κατά µήκος µεν εκ πλειόνων µαδερίων κειµένων του 
ενός επί της προεκτάσεως του ετέρου και τα οποία συνενούνται επί εγκαρσίων δοκίδων 
εδραζοµενων επί αναλόγων ορθοστατών, κατά πλάτος δε, εκ τριών τουλάχιστον µαδερίων δια 
ολικόν ύψος αναβάσεως µέχρις επτά (7,0)µέτρων. 
Πέραν του ύψους τούτου το κεκλιµένον επίπεδον αποτελείται εκ τεσσάρων τουλάχιστον 
µαδερίων. Τα µαδέρια ταύτα δέον να φέρουν επί της ως άνω επιφανείας αυτών παραλλήλως 
και ανά τριάκοντα πέντε εκατοστά (0,35) µ. βαθµίδας αποτελουµένας εξ ενιαίου ξύλου, 
διατάσεων τεσσάρων (4) εκ. πλάτους, δυο και ηµίσεως (2,5)εκ. πάχους και 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 
σηµειον των βαθµίδων µειωθή κατά το εν τρίτον (1/3). 
3.Τα επί του κεκλιµένου επιπέδου µαδέρια µήκους τριών έως τεσσάρων (3-4) µέτρων και 
πάχους τουλάχιστον πέντε (0,05) εκ. εδράζονται επί δυο ορθοστατών µέσω εγκαρσίων 



δοκίδων. Μαδέρια µήκους πέντε έως έξ (5-6) µ. εδράζονται ως ανωτέρω, επί πλέον δε και επί 
τρίτου ορθοστάτου τοποθετουµένου ει το µέσον της αποστάσεως των δυο ετέρων 
ορθοστατών. 
4. Όταν το µήκος του κεκλιµένου επιπέδου υπερβαίνη τα δώδεκα (12) µέτρα, ως και καθ΄ 
εκάστην αλλαγήν κατευθύνσεως τούτου, κατασκευάζεται αναπαυτήριον (πλατύσκαλον), 
αποτελούµενον εξ οριζοντίου και ανθεκτικού δαπέδου και πλάτους τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον µαδερίων. 
5. Τα κεκλιµένα επίπεδα καθ΄ όλον το µήκος και εκατέρωθεν αυτών δέον να φέρουν 
χειρολησθήρας ως αι των ικριωµάτων. 
 

Άρθρον 15. 
Φορηταί κλίµακες. 

1. Φορηταί κλίµακες χρησιµοποιούνται µόνον εις ελαφράς εργασίας και εν γένει εις σηµεία 
εις τα οποία η δια των λοιπών µέσων εκτέλεσις είναι τεχνικώς αδύνατος. 
Οι ορθοστάται των κλιµάκων κατασκευάζονται εκ σκληρού, ελαφρού και καλώς 
διατετηρηµένου (υγιούς) ξύλου αρκούντως ανθεκτικού εις κάµψιν ώστε να αποφεύγηται ο 
υπερβολικός λυγισµός κατά την επ΄ αυτών άνοδον του µισθωτού. 
Πάσα επεξεργασία των ξυλίνων µερών της κλίµακος (στοκάρισµα, ελαιοχρωµατισµός) 
απαγορεύεται. 
Η σύνδεσις των ορθοστατών µετά των βαθµίδων γίνεται δι΄ εισαγωγής αυτών εντός 
αντιστοιχών οπών ηνεωγµένων επί των ορθοστατών (χωνευταί), και ουχί δι΄ ηλώσεως. 
Η µη διαφυγή τούτων εξασφαλίζεται δια τας άνω των τριών (3) µέτρων κλίµακας δια 
µεταλλικών µεσοζευγµάτων (τιραντών) εφαρµοζόµενων κατά διαστήµατα δυο (2) µέτρων. 
Αµφότερα τα άκρα της κλίµακος φέρουν µεσοζεύγµατα.Η µεταξύ των βαθµίδων απόστασις 
είναι πάντοτε σταθερά και κυµαίνεται µεταξύ είκοσι πέντε (0,25) και τριάκοντα (0,30) 
εκατοστών. 
Οι ορθοστάται κλιµάκων άνω των τριών (3.00) µ. συγκλίνουν ελαφρώς προς το άνω µέρος 
και έχουν κατά το δυνατόν µεγαλυτέραν εγκαρσίαν διατοµήν κατά την βάσιν, εφοδιάζονται 
δε εις τα κάτω άκρα δια καταλλήλων πεδίλων αναλόγων του εδάφους εφ΄ ου στηρίζονται. 
Απαγορεύεται η υποστήριξις της βάσεως των κλιµάκων δια τεµαχίων πλίνθων , ξύλων κ.λπ. 
επιτρεπόµενης της δι΄ ειδικών ξυλίνων σφηνών υποστηρίξεως τούτων. 
2. Εις περίπτωσιν χρήσεως κλίµακος εν γένει επί οδού ή εις διάδροµον, προς εξασφάλισιν της 
σταθερότητος ταύτης, παρίσταται υποχρεωτικώς παρά τους πόδας της κλίµακος και έτερος 
µισθωτός, συγκρατών ταύτην. 
Κατά, την χρησιµοποίησιν κλιµάκων απλών προς άνοδον εις στέγας, µεσοδώµατα κ.λπ. τα 
άνω άκρα των κλιµάκων εξέχουν τουλάχιστον ογδοήκοντα εκατοστά (0,80) µ. της στέγης ή 
µεσοδώµατος. 
3. Αι χρησιµοποιούµεναι κλίµακες δι΄ εργασίαν οροφής αποτελούνται εκ δυο σκελών 
συνδεδεµένων εις το άνω µέρος δι΄αρθρώσεως επιτρεπούσης την περί οριζόντιον άξονα 
στροφήν αυτών. 
Τα δυο κινητά σκέλη συνδέονται δια µεσοζευγµάτων (τιραντών). 
4. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησιν απλών φορητών κλιµάκων µήκους ανωτέρου των έξ (6.0) 
µ. ως και η συνένωσις δυο ή περισσοτέρων κλιµάκων µικροτέρων προς σύνθεσιν κλίµακος 
µεγαλυτέρου µήκους. 
5. ∆ια τας εργασίας, αίτινες απαιτούν κλίµακας µεγαλυτέρας των έξι (6.0) µ. επιβάλλεται η 
χρησιµοποίησις συνθέτων κλιµάκων (ολισθαίνουσαι, αρθρωταί, µηχανικαί) επιφυλασσοµένης 
της ισχύος των διατάξεων του από 22.12.33 ∆/τος «περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων 
εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων». 
Απαγορεύεται η εργασία επί κλίµακος άνω των έξ (6.0) µ. άνευ ενδεδειγµένης ζώνης 
ασφαλείας παρεχόµενης παρά του εργοδότου. 
Προκειµένου περί εξυπηρετήσεως δαπέδου, µεσοδώµατος ή στέγης άνω των έξ (6) µέτρων, 
δύναται να χρησιµοποιηθούν φορηταί κλίµακες αναλόγου ύψους, εφ΄ όσον καθηλουνται ή 
προσδένονται κατ΄ αµφότερα τα άκρα επί στερών σηµείων και έχουσι ξύλινον χειρολισθήρα.   
 

Άρθρον 16. 



Μεταλλικά ικριώµατα. 
 

1. Εις τα µεταλλικά ικριώµατα µόνον τα δάπεδα εργασίας δύναται να αποτελώνται από 
ξύλινα µαδέρια πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60)µ. 
Τα µεταλλικά ικριώµατα κατασκευάζονται εκ δυο 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)µ. η δε πλησιεστέρα προς τον τοίχον 
σειρά απέχει τούτου κατ΄ανώτατον οριον µέχρι δέκα πέντε εκατοστά (0,15)µ. 
2. Απαγορεύεται η στήριξις των ικριωµάτων εις εξωτερικούς τοίχους ή εις άλλα επισφαλή 
σηµεία της οικοδοµής (κορνίζας, κιγκλιδώµατα), ως και η χρήσις τρυποξύλων δια την 
στήριξιν δαπέδων εργασίας. 
3. Η σύνδεσις των δυο παραλλήλων σειρών ορθοστατών γίνεται δια σιδηρών τεµαχίων, εφ΄ 
ών στηρίζονται και τα δάπεδα εργασίας, εφ΄ όσον επιτρέπει τούτο η υψοµετρική τοποθέτησις 
των . Τα ικριώµατα εξασφαλίζονται από οριζόντιου µετακινήσεως, δια συνδέσεως των δια 
τεµαχίων εκ του αυτού υλικού, διερχόµενων δια θυρών ή παραθύρων και εδραζοµενων επί 
µεταλλικών υποστυλωµάτων εντός των χώρων της οικοδοµής (δωµατίων), άτινα, 
υποστηλώµατα , στερεουνται επί των δαπέδων και οροφής των χώρων (σφήνωσις), ή επί 
άλλων καταλλήλων σταθερών τµηµάτων της οικοδοµής (υποστηλώµατα σκυροδέµατος 
κ.λπ.). 
4. Άπαντα τα ικριώµατα, εκτός των (χιαστί) αντιανεµίων συνδέσµων να φέρουν δυο  
µεταλλικούς χειρολισθήρας µέχρις ύψους ενός (1.00) µέτρου, από του δαπέδου εργασίας. 
5. Τα ικριώµατα επί των προσόψεων των οικοδοµών (οδών ή και άλλων εσωτερικών αυλών), 
καλύπτονται καθ΄ όλην αυτών την επιφάνειαν, δια καταλλήλου υφάσµατος δια την 
προστασίαν τρίτων. 
6. Εις το ύψος της οροφής ισογείου κατασκευάζεται προστατευτικον προστέγασµα (σκάφη), 
εκ στερών σανιδωµάτων, εδραζόµενον επί του ικριώµατος. 
7. Τα εσωτερικά ικριώµατα προς κατασκευήν επιχρισµάτων, κατασκευάζονται επίσης εκ 
µεταλλικών ή και ξυλίνων τετραπόδων οκριβάντων (καβαλέτα), εφ΄ ων εδράζονται τα δάπεδα 
εργασίας. 
8. Οι κατακόρυφοι ορθοστάται (λατάκια), εις τα ικριώµατα, προς κατασκευήν ξυλοτύπων 
σκυροδέµατος και εφ΄ όσον το ύψος των ξυλοτύπων υπερβαίνει τα πέντε µέτρα και 
πεντήκοντα εκατοστά (5,50) µέτρου, ή το ελεύθερον άνοιγµα των φατνωµάτων (δοκών ή και 
πλακών) υπερβαίνει τα έξ (6.0) µέτρα, είναι µεταλλικοί. 
Η χρήσις ξύλινων ορθοστατών, εκ ξυλείας ηλεγµένης αντοχής, επιτρέπεται µόνο κατόπιν 
στατικού υπολογισµού των ξυλοτύπων, υπό του επιβλέποντος µηχανικού. 
9. 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 είναι εγκεκριµένοι, όσον 
αφορά εις την αντοχήν και την σύνθεσιν, παρά της αρµοδίας υπηρεσίας του  Υπουργείου 
Βιοµηχανίας. 
Αι διατάξεις περί ξυλίνων ικριωµάτων , όσον αφορά εις την ασφάλειαν των εργαζοµένων, 
των τρίτων ή και αυτής ταύτης της στηρίξεως και συνθέσεως των, ισχύουν και δια τα 
µεταλλικά ικριώµατα. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 
Ανυψωτικά µηχανήµατα οικοδοµικών εργασιών. 

Άρθρον 17. 
 

1. Η ανύψωσιν των διαφόρων οικοδοµικών υλικών πέραν του ύψος πλακός Α΄ ορόφου πέντε 
(5.00) µ. ενεργείται δι΄ ανυψωτικών µηχανηµάτων µηχανοκινήτων ή χειροκινήτων. 
Εν πάση περιπτώσει, οσάκις µεταφέρονται οικοδοµικά υλικά δια των χειρών, το βάρος 
τούτων δεν δύνανται να υπερβαίνη τα πεντήκοντα (50) χιλιόγραµµα. 
2. Χειροκίνητα µηχανήµατα είναι : 
Το βαρούλκον , έχον τα κάτωθι µέρη: 
α. Τύµπανον. 



Το τύµπανον του βαρούλκου είναι απολύτως εξησφαλισµένον εναντίον πάσης ενδεχόµενης 
αντιστρόφου περιστροφής αυτού επί του άξονος, δι΄ ενδεδειγµένων πλευρικών συνδέσµων. 
Ο άξων αποτελείται εκ σιδηράς ράβδου τοµής τετραγωνικής. 
β. Σχοινία. 
Τα εκάστοτε χρησιµοποιούµενα σχοινία δέον να είναι επαρκούς αντοχής, καλώς 
διατετηρηµένα, ενιαία και άνευ κόµβων. 
Τα συρµατόσχοινα, εκτός των ανωτέρω λιπαίνονται περιοδικώς προς αποφυγήν οξειδώσεως. 
Τα σχοινία προσδένονται στερεώς επί του τύµπανου, το δε µήκος αυτών είναι ικανόν ώστε το 
τύµπανον να περιβάλλεται εισέτι δια τριών τουλάχιστον σπειρών εις περίπτωσιν πλήρους και 
µέχρι του εδάφους ανελίξεως του σχοινίου. 
Η πρόσδεσις του αγκίστρου επί του σχοινίου γίνεται δι΄ ειδικού κόµβου αποκλείοντος την 
χαλάρωσιν της αναρτήσεως. 
γ. Κιβώτια, δίκτυα και κάδοι ανυψώσεως. 
Η ανύψωσις λίθων, πλίνθων και λοιπών υλικών µικρών διαστάσεων πραγµατοποιείται είτε 
δια καταλλήλου δικτύου (σαµπάνι) ελεγχοµένου καθηµερινώς, είτε δια ξυλίνου και 
ανθεκτικού κιβωτίου, ενισχυµένου εις τα καίρια σηµεία και δια ταινίας εκ σιδηρού 
ελάσµατος. 
Οι κάδοι ανυψώσεως ηµίρρευστων υλικών αποτελούνται εκ κυλινδρικού δοχείου εκ σιδηρού 
ελάσµατος πάχους τουλάχιστον πέντε (0,005) χιλιοστών του µέτρου µετ΄ ενδιαµέσου 
ενισχυτικής στεφάνης. 
Απαγορεύεται η χρήσις άλλων προχείρων δοχείων, ως δοχείων πετρελαίου, χρωµάτων και 
άλλων επισφαλούς αντοχής. 
δ. Μεσόδωµα βαρούλκου: 
Το βαρούλκον εγκαθίσταται δι΄ οριζοντίου πλαισίου σχήµατος ορθογωνίου 
παραλληλογράµµου, συνισταµένου εκ τεσσάρων (4) δοκών τοµής τουλάχιστον δέκα επί δέκα 
(10Χ10) εκ. Αι κορυφαί των γωνιών του πλαισίου τούτου εδράζονται επί τεσσάρων 
ορθοστατών δι΄αναβολέων (τάκων) συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του 
παρόντος, συµµετρικώς δε επί του πλαισίου τούτου και καθέτως προς τον τοίχον της 
οικοδοµής κοχλιουνται έτεραι δυο δοκοί, τοµής τουλάχιστον δώδεκα επί δώδεκα (12Χ12) εκ. 
εφ΄ ών εδράζονται τα ικρία του βαρούλκου. 
Έµπροσθεν και όπισθεν του βαρούλκου κατασκευάζεται κανονικόν ικρίωµα µετά 
προστατευτικών κιγκλιδωµάτων. 
ε. Χειρισµός βαρούλκου. 
Η ανάρτησις των κάδων και των λοιπών εξαρτηµάτων ανυψώσεως επί του αγκίστρου 
εκτελείται µετά της προσηκούσης επιµέλειας εις τρόπον ώστε η αντίστοιχος λαβή να 
εφαρµόζεται καλώς εντός του αγκίστρου. 
Τα χείλη των ανηρτηµένων κάδων κ.λπ. είναι οριζόντια.  
Το φορτίον δεν επιτρέπεται να εξικνήται µέχρι των χειλέων. 
Η περιστροφή του τύµπανου διενεργείται υπό δυο µισθωτών, εις περίπτωσιν δε καθ΄ ήν τούτο 
είναι µεταλλικον φέρει και ανασταλτικήν κροτάλην (όνυχα). 
Απαγορεύεται η κάτωθεν των αναβιβαζοµενων φορτίων παραµονή οιουδήποτε προσώπου, ο 
δε εκφωνών τα σήµατα, ευρίσκεται εις µικράν απόστασιν και εκτός του πλαισίου της βάσεως.  
 

Άρθρον 18. 
Μηχανήµατα χρησιµοποιούµενα εις τας οικοδοµάς. 

 
Α. Ανυψωτικά µηχανήµατα. 
1. Ο χειρισµός ανυψωτικών µηχανηµάτων υλικών, ως π.χ. µεγάλων γερανών, 
(ηλεκτροκινήτων) ή µικρών βενζινοκίνητων γερανών εγκαθισταµένων εις δάπεδα ορόφων, 
των οποίων το συρµατόσχοινον το ανυψούν τον κάδον είναι ελεύθερον, ως και ο χειρισµός 
ανυψωτικών µηχανηµάτων των οποίων ο κάδος κινείται επί τροχιών, γίνεται απαραιτήτως 
υπό ατόµου έχοντος προς τούτο σχετικήν εµπειρίαν ή άδειαν, εφ΄ όσον προβλέπεται τοιαύτη 
υπό των κειµένων διατάξεων. 
2. Ο χειριστής, κατά την διάρκειαν της λειτουργίας του µηχανήµατος ευρίσκεται εις θέσιν εκ 
της οποίας έχει πλήρη ορατότητα και εποπτείαν φορτώσεως και εκφορτώσεως των υλικών εκ 



των κάδων ως και της όλης διαδροµής του κάδου κατά την ανύψωσιν ή και της οριζόντιου 
µεταφοράς, εις περίπτωσιν µεγάλων γερανών. 
3. Εις τας τροχιάς των κάδων τίθεται προστατευτικον παραπέτασµα καταλλήλου διατάξεως 
και σχήµατος εις τας θέσεις φορτώσεως και εκφορτώσεως και εις παν προσπελάσιµον 
σηµειον, εµποδίζον την προσέγγισιν και επαφήν δια των χειρών. 
4. Ο χώρος λειτουργίας των πάσης φύσεως ανυψωτικών µηχανηµάτων αποµωνούται δια 
καταλλήλων περιφραγµάτων, ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατος η διέλευσις και κίνησις 
προσώπων ασχέτων προς την εκτελουµενην εργασίαν. Οι εκτελούντες την φόρτωσιν 
αποµακρύνονται του κάδου κατά την ανύψωσιν τούτου, φέρουν δε απαραιτήτως κράνη 
ασφαλείας. 
5. Τα συρµατόσχοινα γερανών και αι τροχιαί, τοποθετούνται εις σηµεία απέχοντα 
ηλεκτροφόρων αγωγών τουλάχιστον κατά δυο και ήµισυ (2.50) µέτρα. Εις περίπτωσιν καθ΄ 
ήν είναι απαραίτητος η τοποθέτησις των ηλεκτροφόρων αγωγών εγγύτερον, κατασκευάζεται 
ξύλινον διαχωριστικον παραπέτασµα, µη εφαπτόµενον των αγωγών προς εξασφάλισιν της 
µονώσεως τούτων. 
6. Ειδική πρόνοια λαµβάνεται δια την καλήν στήριξιν των µικρών γερανών των 
τοποθετουµένων επί των πλακών των ορόφων, δια της τοποθετήσεως αντιβάρου ικανού και 
αναλόγου προς το ανυψούµενον βάρος ή και της αγκυρώσεως τούτων, εξασφαλίζουσης το 
αµετακίνητον προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν. 
7. Η προσδεσις του ανυψούµενου κάδου επί του αγκίστρου του γερανού εκτελείται δι΄ 
αλύσεως ή συρµατοσχοίνου, απαγορευοµενης της χρήσεως κεκαµµένης σιδηράς ράβδου. 
8. Ο έλεγχος των µεγάλων γερανών ενεργείται άπαξ του έτους τουλάχιστον και δη προ της 
ενάρξεως των εργασιών. Ενεργείται επίσης έλεγχος αντοχής των συρµατόσχοινων δια 
δοκιµαστικής φορτίσεως αυτών µε πρόσθετον βάρος πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%) 
αντιστοιχούν εις την µεγίστην ανυψωτικην ικανότητα αυτού. 
Ο έλεγχος των µικρών γερανών εκτελείται προ της χρήσεώς των και κατά την έναρξιν του 
προς εκτέλεσιν έργου. 
Β. Αναµικτήρες. 
Ο χειρισµός µηχανικών αναµικτήρων σκυροδεµάτων, κονιαµάτων κ.λπ. διενεργείται υπό 
ατόµων εχόντων σχετικην εµπειρίαν, ο δε χώρος, εις όν είναι εγκατεστηµένοι, περιβάλλεται 
υπό προστατευτικών κιγκλιδωµάτων. Η καλή λειτουργία των ως άνω µηχανηµάτων, 
ελέγχεται προσηκόντως προ της ενάρξεως οιασδήποτε εργασίας. 
Γ. Προωθητικά µηχανήµατα - Εκσκαφείς - Αεροσυµπιεσταί. 
Η κατάστασις και η λειτουργία των µηχανηµάτων τούτων ελέγχονται προσηκόντως προ της 
ενάρξεως εργασίας, ο χειρισµός δε τούτων διενεργείται το µεν υπό εµπείρων προς τούτο 
προσώπων το δε κεκτηµένων σχετικής αδείας, όπου προβλέπεται τοιαύτη υπό των κειµένων 
διατάξεων. 
∆. Φορητά µηχανήµατα. 
Μικρά φορητά µηχανήµατα, ηλεκτροκίνητα ή βενζινοκίνητα, ως π.χ. σβουράκια δια την 
λείανσιν ή κοπήν µαρµάρων µωσαϊκών ή ξυλίνων δαπέδων, συσκευαί ηλεκτροσυγκολλήσεως 
κ.λπ., ελέγχονται προ της χρήσεως των. Κάτοχοι αυτών προσκοµίζουν πιστοποιητικον 
ελέγχου της µονώσεως και της καλής καταστάσεως αυτών. Επίσης ελέγχεται προσηκόντως η 
καλή κατάστασις των καλωδίων και η ύπαρξις γειώσεως εις το σηµείον ρευµατοληψίας. 
Τα ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, πλην της ηλεκτροσυγκολλήσεως, είναι τάσεως 
τεσσαράκοντα δυο (42) Volts. Εάν η τάσις είναι υψηλοτέρα, παρεµβάλλεται, 
µετασχηµατιστής. Οι χειριζόµενοι ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, εφοδιάζονται παρά του 
εργοδότου δι΄ ειδικών ελαστικών υποδηµάτων και χειροκτίων. Εις περίπτωσιν χρήσεως 
βενζινοκινητήρων, ελέγχονται ούτοι ως προς την κανονικήν καύσιν της βενζίνης δια την 
αποφυγήν παραγωγής δηλητηριωδών καυσαερίων.   
 

Άρθρον 19. 
Επικάλυψις Στεγών. 

 



1. Κατά την τοποθέτησιν των επικαλύψεων των σιδηρών ή και ξυλίνων στεγών, λαµβάνονται 
τα εις την παρ. 3 του παρόντος οριζόµενα µέτρα ασφαλείας, ιδία δε εις περίπτωσιν 
επικαλύψεως δια φύλλων αµιαντοτσιµέντου. 
2. Η επικάλυψις δύναται να γίνεται δια κεράµων βυζαντινού ή γαλλικού τύπου, φύλλων 
λαµαρίνης, αµιαντοτσιµένου κ.λπ. 
3. Τα µέτρα ασφαλείας συνίστανται εις : 
α. Κατασκευήν δαπέδου εργασίας επί των κεκλιµένων επιφανειών της στέγης αποτελούµενου 
εκ στερών µαδερίων επί των οποίων ηλούνται τεµάχια εκ ξύλου πάχους δυο και ηµίσεος (2,5) 
εκ. πλάτους πέντε (0.05) εκ. και µήκους ίσου προς το πλάτος του δαπέδου εργασίας, ουχί 
µικρότερου των πεντήκοντα (0,50) εκ. 
Το δάπεδον εδράζεται επί των τεγίδων, εξασφαλίζεται αντί ολισθήσεων ιδία εις περίπτωσιν 
µεγάλης κλίσεως. Το δάπεδον τούτο κατά το δυνατόν τοποθετείται επί των ζευκτών της 
στέγης. Τα δάπεδα συνδέονται δια µαδερίων καθέτων προς αυτά και εδραζοµένων επί 
τούτων. 
Τα µαδέρια τοποθετούνται επί τεγίδος λίαν εγγύς και παραλλήλως ταύτης. 
β. Κατασκευήν ανεξαρτήτου ικριώµατος µετά δαπέδου εργασίας εις το ύψος του σηµείου 
απολήξεως της στέγης, παραλλήλως προς ταύτην και καθ΄ όλον το µήκος της, ήτοι 
εξωτερικώς του καλυπτόµενου χώρου και παραλλήλως προς τον τοίχον ή δοκόν στηρίξεως 
των ζευκτών της στέγης. 
Το εν προκειµένω δάπεδον εργασίας φέρει προστατευτικόν διάζωµα κουπαστών µέχρι ύψους 
εβδοµήκοντα (0,70) εκ. έως ενός(1,00)µ. 
γ. Κατασκευήν, άµα τη συµπληρώσει της στέγης (τοποθέτησις των ζευκτών), προστατευτικού 
οριζόντιου διαζώµατος εντός του προς κάλυψιν χώρου και καθ΄ όλην αυτού την επιφάνειαν 
και εις το ύψος των πελµάτων των ζευκτών. 
Το προστατευτικόν τούτο διάζωµα δύναται να συνίσταται: 
αα. Εκ µαδερίων εδραζοµενων επί πελµάτων των ζευκτών, εφ΄ όσον ταύτα είναι οριζόντια 
και έχουν την απαιτουµενην αντοχήν. 
ββ. Εξ ικριώµατος εφ΄ου τοποθετούνται τα µαδέρια. 
Εις αµφοτέρας τας περιπτώσεις το µεταξύ των µαδερίων διάστηµα, παραλλήλως 
τοποθετουµένων, δεν δύναται να υπερβαίνη δέκα πέντε(0.15) εκ. 
γγ. Εξ αναθετικού δικτύου ασφαλώς προσδεδεµενου επί των ζευκτών της στέγης ή και άλλων 
σταθερών σηµείων του έργου. 
δ. Σύστασιν προς τους µισθωτούς, ιδίως προκειµένου περί στέγης µεγάλης κλίσεως, όπως 
αποφεύγηται η χρήσις ολισθηρών υποδηµάτων. 
ε. Εφαρµογήν ενδείξεων τρόπου τοποθετήσεως των φύλλων, των οικείων εργοστασίων 
παραγωγής των.   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 
Άρθρον 20. 
Κατεδαφίσεις. 

 
1. Η κατεδάφισις εκτελείται είτε τη βοηθεία µεταλλικών ικριωµάτων και εργαλείων χειρός, 
είτε δια µηχανικών µέσων ή και αµφοτέρων. 
2. Αι πάσης φύσεως εργασίαι κατεδαφίσεως ανατίθενται εις πεπειραµένους εργολάβους 
κατεδαφιστάς. 
3. Αι κατεδαφίσεις εκτελούνται υπό τας κάτωθι εξασφαλίσεις : 
Α. Κατεδαφίσεις τη βοηθεία ικριωµάτων. 
Εκτελούνται τη βοηθεία ικριωµάτων, ανεξαρτήτου φορέως κατασκευαζόµενων εις το 
εξωτερικον περίγραµµα της οικοδοµής, επιτρεπόντων την χρήσιν αλλεπαλλήλων δαπέδων 
εργασίας καθ΄ ύψος εις τρόπον ώστε η κατεδάφισις να εκτελήται εκ των άνω προς τα κάτω 
και από ύψος πεντήκοντα (0,50) έως ενός και ηµίσεος (1,50) µ. άνωθεν του εκάστοτε 
δαπέδου εργασίας. 
Η κατεδάφισις εσωτερικών υψηλών τοίχων εκτελείται δια της κατασκευής ικριώµατος ως 
ανωτέρω. 



Εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως εσωτερικών τοίχων µικρού πάχους και συνήθους ύψους δεν 
επιβάλλεται η χρήσις ικριωµάτων. 
Εξωτερικοί εξώσται, µαρκίζαι, κ.λπ. υποστηρίζονται στερεώς κατά την διάρκειαν 
κατεδαφίσεως των ανωτέρω τµηµάτων της οικοδοµής, µεταφέρονται δε δια µηχανικών 
µέσων (γερανών). 
Κατά την κατεδάφισιν των εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος φορέων, απαγορεύεται η αποκοπή 
των στοιχείων εδράσεως, κατά την διάρκειαν εκτελέσεως εργασιών επ΄ αυτών. 
Β. Κατεδαφίσεις δια µηχανικών µέσων. 
Η δια µηχανικών µέσων κατεδάφισις εκτελείται δια κρούσεως, έλξεως, ή ωθήσεως, δια της 
χρήσεως των καταλλήλων προς τούτο µηχανηµάτων. 
Εις τας ως άνω περιπτώσεις η εργασία εκτελείται εις κατάλληλον ώραν, λαµβάνονται δε 
µέτρα προστασίας εργαζόµενων, διερχόµενων και περιοίκων. 
Υλικά και τµήµατα δυνάµενα να θρυµµατισθούν και εκτοξευθούν, ως υαλοπίνακες, 
κιγκλιδώµατα κ.λπ., αφαιρούνται προ των κατεδαφίσεων. Οι εργαζόµενοι εις τας 
κατεδαφίσεις χρησιµοποιούν κράνη ασφαλείας, ως και προφυλακτικας διόπτρας εκ 
διαφανούς και αχρόου υάλου. 
Κατά την κατεδάφισιν επιβάλλεται διαβροχή των κατεδαφιζοµενων τµηµάτων δι΄ αφθόνου 
ύδατος προς αποφυγήν δηµιουργίας κονιορτού.   
 

Άρθρον 21. 
Εκσκαφαί. 

 
Α. Εκσκαφαί γενικού χώρου. 
Αι εκσκαφαί γενικού χώρου εκτελούνται δια µηχανικών µέσων, λαµβανοµένης προνοίας 
αντιστηρίξεως των παρακείµενων οικοδοµών και καταστρωµάτων οδών. 
Αι αντιστηρίξεις µελετώνται υπό διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού. 
Εις την αντιστήριξιν οµόρων µεσοτοιχιών περιλαµβάνεται η µεθοδική και τεχνική 
υποθεµελίωσις των τµηµατικώς και εις απαιτούµενα βάθη (ντουλάπια εις καταλλήλους 
αποστάσεις). 
Το εύρος των κεκλιµένων επιπέδων κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων , δέον να είναι 
τουλάχιστον τριών (3.00) µ. η δε κλήσις αυτών να µη υπερβαίνη το είκοσι πέντε επί τοις 
εκατόν (25%). Τα επίπεδα ταύτα δέον να είναι στερεά. 
Επί εκσκαφής εντός ύδατος, τούτο αντλείται και διοχετεύεται εις τα στόµια υπονόµων. Οι 
εργαζόµενοι εις τοιαύτας εκσκαφάς εφοδιάζονται δι΄ ειδικών αδιαβρόχων υποδηµάτων. 
Β. Εκσκαφαί θεµελίων. 
Κατά την εκσκαφήν των θεµελίων, επιµήκων ή µεµονωµένων ορυγµάτων λαµβάνεται 
πρόνοια αντιστηρίξεως των πρανών. Η αντιστήριξις εξαρτάται εκ της φύσεως του εδάφους 
και του βάθους των θεµελίων. 
Εις βάθος πέραν των δυο και ηµίσεος (2,50) µέτρων η αντιστήριξις είναι υποχρεωτική, εκτός 
εάν η θεµελίωσις στηρίζεται επί βράχου. 
Υπόγεια ύδατα αντλούνται ως ανωτέρω. 
Γ. Εκσκαφαί τάφρων. 
Η αντιστήριξις επί εκσκαφών τάφρων µεγάλου µήκους προς τοποθέτησιν αγωγών ηλεκτρικού 
ρεύµατος, ύδατος, τηλεφώνου κ.λπ. εκτελείται ως ανωτέρω. 
Τα προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται εις απόστασιν τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών 
(0,60) µ. από του χείλους του ορύγµατος. 
Εις απόστασιν ενός (1,00) µέτρου από των χειλέων του ορύγµατος τοποθετούνται 
προστατευτικά κιγκλιδώµατα άτινα καθίστανται εµφανή κατά την διάρκειαν της νυκτός, δια 
τοποθετήσεως φωτεινών σηµάτων. 
Προ µεγάλων ορυγµάτων, τάφρων κ.λπ. εις τας µετά των οδών διασταυρώσεις, 
τοποθετούνται ανασχετικά φράγµατα αποτελούµενα εκ σάκκων πληρουµενων δια χώµατος 
και φωτεινά σήµατα ερυθρού χρώµατος. 
Προ πάσης εκσκαφής, και δη εις κοινοχρήστους χώρους, οδούς κλπ ο εργοδότης και ο 
επιβλέπων µηχανικός υποχρεούνται να εξετάζουν και να πληροφορούνται παρά της ∆ΕΗ περί 
της τυχόν υπάρξεως υπόγειων αγωγών και να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας.  



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆΄ 

Άρθρον 22. 
Μεταφορά υλικών , κλίµακες, δίοδοι 

 
1. Αι κλίµακες, τα κεκλιµένα επίπεδα και πάντες οι διάδροµοι και γενικώς οι χώροι 
κυκλοφορίας, καθαρίζονται καθηµερινώς, ήτοι αφαιρούνται τα χώµατα, οι λίθοι και γενικώς 
πάντα τα κατάλοιπα της εργασίας τα καθιστώντα ολισθηρούς ή δυσβάτους τους ως άνω 
χώρους. 
2. Τα υλικά τοποθετούνται κατά τρόπον µη εµποδίζονται την ελευθέραν κυκλοφορίαν, 
λαµβάνεται δε µέριµνα όπως αποφεύγηται η εµφράξις της διόδου ή προκλησις ατυχήµατος εν 
περιπτώσει πτώσεως τούτων. 
3. Ταυτόχρονος άνοδος και κάθοδος επί του αυτού κεκλιµένου επιπέδου απαγορεύεται. 
4. Εάν αι βαθµίδες µονίµου κλίµακος χρησιµοποιούνται ως βάθρα ορθοστατών 
(στυλοβατών), εγκαρσίων δοκίδων (τρυποξύλων) κλπ., η έδρασις αυτών γίνεται συµφώνως 
προς το κατωτέρω υπ΄αριθ. 14 σχεδιάγραµµα.   
 

 
 
5. ∆ια την µεταφοράν υλικών επί δαπέδου εκ µπετόν εν κατασκευή, τοποθετούνται επί του 
δαπέδου µαδέρια σχηµατίζοντα ευρύτερον διάδροµον, προς επίτευξιν ελευθέρας 
κυκλοφορίας.   
6. Μηχανικά εργαλεία και µηχανήµατα δια την εκτέλεσιν των οικοδοµικών έργων, ως 
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 δοµουµένων τοίχων ή η σταθερότης των ικριωµάτων.   
  
  

Άρθρον 23. 
 

Εις εκάστην οικοδοµήν αναρτάται πινακίς εις εµφανές σηµείον εις ήν αναγράφονται τα 
ονοµατεπώνυµα, η διευθυνσις κατοικίας και ο αριθµός τηλεφώνου του εργοδότου του 
επιβλέποντας µηχανικού ως και του µελετητού του έργου.  
 

Άρθρον 24. 
Όροι Υγιεινής 

 
Α. Πόσιµον ύδωρ. 
Πόσιµον ύδωρ παρέχεται εις τους εργαζόµενους, εάν υπάρχη δίκτυον υδρεύσεως και σηµείον 
υδροληψίας εντός του έργου, δια πλαστικών κυπέλλων µιάς χρήσεως χορηγούµενων υπό του 



εργοδότου ή δι΄ αναβρυτήρος. Εάν δεν υφίσταται παροχή ύδατος , ούτε σηµείον υδροληψίας, 
το ύδωρ φυλάσσεται εντός υδριών, µετά στενού στοµίου καταλλήλως κεκαλυµµένων 
αποκλειόµενων των µεταλλικών υδαταποθηκών. 
Β. Αφοδευτήρια. 
Προ της ενάρξεως των εργασιών λαµβάνεται παρά του εργοδότου µέριµνα κατασκευής 
αποχωρητήριου, ξηρού τύπου, εις κατάλληλον θέσιν µετ΄ ανοίγµατος δι΄ αερισµόν. 
Εις ας περιπτώσεις η ανωτέρω λύσις είναι ανέφικτος, δύναται να χρησιµοποιήται 
αποχωρητήριον κινητού τύπου. 
Γ. Ιµατιοφυλάκια : 
Τα ενδύµατα των εργαζόµενων, φυλάσσονται εις ιδιαίτερο προς τούτο χώρον, καθαρόν και 
καλώς ησφαλισµένον. 
∆. Εστίασις των εργαζοµένων. 
Η εστίασις των εργαζοµένων γίνεται εις καθαρόν και υγιεινόν χώρον , και τα απορρίµµατα 
συλλέγονται και φυλάσσονται, µέχρι της αποκοµιδής των , εντός ειδικού κεκαλυµµένου 
κάδου ή πλαστικών σάκκων. 
Ε. Φαρµακείον. 
Ο εργοδότης οφείλει να µεριµνά όπως εις το εργοτάξιον υφίσταται κυτίον φαρµάκων, 
περιέχον υγειονοµικον υλικόν Α΄ Βοηθειών. 
Η συντήρισις και καθαριότης τούτου ανατίθεται παρά του εργοδότου εις κατάλληλον 
πρόσωπον.   
 

Άρθρον 25. 
Μεταβατική διάταξις 

 
Κατά την συµφώνως προς το άρθρον 31 µεταβατικήν περίοδον χρήσεως υάλινων ικριωµάτων 
και δη δια ύψη πέραν των δέκα (10) µ. (3 όροφοι), οι ορθοστάται έχουν τας κατά τον πίνακα 
κατωτέρω διαστάσεις. 
 

ΠΙΝΑΞ 
14µ. ∆ιαστ. τοµ. 18µ. ∆ιαστ. 

τοµ. 
22µ. ∆ιαστ. 
τοµ. 

26 µ. ∆ιαστ. τοµ.  30µ. ∆ιαστ. 
τοµ. 

1ος ορθοστάτης 12Χ12 14Χ14 14Χ14 14Χ14 16Χ16 
2ος ορθοστάτης 10Χ10 12Χ12 12Χ12 14Χ14 14Χ14 
3ος ορθοστάτης 8Χ8 10Χ10 10Χ10 12Χ12 14Χ14 
4ος ορθοστάτης 8Χ8 10Χ10 12Χ12 12Χ12 
5ος ορθοστάτης   8Χ8 10Χ10 12Χ12 
6ος ορθοστάτης     8Χ8 10Χ10 
7ος ορθοστάτης       8Χ8 
 
 

Άρθρον 26 
Γενικαί ∆ιατάξεις. 

 
1. Εάν πλησίον της υπό ανέγερσιν οικοδοµής διέρχονται αγωγοί Ηλεκτρικού ρεύµατος, 
ειδοποιείται εγγράφως υπό του εργοδότου, προ της ενάρξεως των οικοδοµικών εργασιών, η 
αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ, τα δε ληπτέα µέτρα ασφαλείας εξετάζονται από κοινού υπό της 
∆ΕΗ και του υπεύθυνου µηχανικού του έργου. 
Μετά την έγγραφον έγκρισιν της αρµοδίας Υπηρεσίας της ∆ΕΗ περί ενάρξεως ή συνεχίσεως 
των εργασιών λαµβάνονται παρά του εργοδότου άπαντα τα κατά περίπτωσιν ενδεικνυόµενα 
περαιτέρω προστατευτικά µέτρα, ιδία κατασκευή προστατευτικού σανιδώµατος κ.λπ.  
2. Εις τας οικοδοµικάς εργασίας οι εργαζόµενοι φέρουν υποχρεωτικώς κράνη ασφαλείας. Οι 
εις ιδιαιτέρως επικινδύνους εργασίας εκτελουµένας οι εργαζόµενοι φέρουν ζώνην ασφαλείας, 
προσδεδεµένην επί σταθερού σηµείου της οικοδοµής.  
3. Απαγορεύεται η εκτέλεσις οιανδήποτε εργασίας, εις τους χώρους λειτουργίας των 
µηχανηµάτων και εις χώρους άνωθεν των οποίων εκτελείται οιαδήποτε εργασία, ως εις 



φωταγωγούς, ικριώµατα, κλιµακοστάσια κ.λπ. εφ΄ όσον δεν έχουν ληφθή προστατευτικά 
µέτρα ασφαλείας ως η κατασκευή προστατευτικού προστεγάσµατος. 
4. Απαγορεύεται η επί των δαπέδων εργασίας και λοιπών χώρων διελεύσεως εναπόθεσις 
εργαλείων. Οι χρησιµοποιούντες εργαλεία δέον να είναι εφωδιασµένοι δια µικρών κιβωτίων 
ή φορητών σάκκων.  
5. Τα ορύγµατα ασβέστου περιφράσσονται δι΄ ισχυρού προστατευτικού κιγκλιδώµατος.  
6. Η εκφόρτωσις υλικών εξ αυτοκινήτου γίνεται εις χώρον κατάλληλον προς τούτο. 
Απότοµος εκφόρτωσις, δυναµένη να προκαλέση χαλάρωσιν των βάσεων των ικριωµάτων ή 
επικίνδυνον δόνησιν επί των ξυλοτύπων και των υπό κατασκευήν τοίχων ή πτώσιν των 
υλικών εντός υπόγειων χώρων, δέον ν΄ αποφεύγηται. 
7. Εκτέλεσις εργασιών, περί ών το παρόν ∆/γµα, απαγορεύεται κατά τας νυκτερινά ώρας. 
Κατ΄ εξαίρεσιν επιτρέπεται νυκτερινή εργασία, οσάκις η εκτέλεσις αυτής είναι αναγκαία προς 
οργάνωσιν µέτρων σωτήρας, προς πρόληψιν ατυχηµάτων ή εις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 
µόνον όµως καθ΄ ό µετρον αναγκαιοί τούτο, ίνα αποτραπή σοβαρά βλάβη εις την τακτικήν 
πορείαν της εργασίας και κατόπιν αδείας, παρεχόµενης κατά τα κατωτέρω εκτιθέµενα. 
Νυκτερινή εργασία επιβαλλόµενη 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 οφειλόµενης 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 χορηγούµενης υπό του 
προϊστάµενου του οικείου Τµήµατος ή Γραφείου Εργασίας, εν ελλείψει δε τοιούτου, υπό της 
Αστυνοµικής Αρχής.   
9. Εν περιπτώσει βροχής, διακόπτονται αι εργασίαι αίτινες παρεµποδίζονται αµέσως υπ΄ 
αυτής. Αι Εργασίαι αύται επαναλαµβάνονται µετά παρέλευσιν ικανού χρόνου προς 
αποκατάστασιν των συνθηκών εργασίας, υπό ασφαλείς συνθήκας.   
 

Άρθρον 27. 
Επίβλεψις και παρακολούθησις οικοδοµικών εργασιών. 

 
∆ια την διαρκή επίβλεψιν και επιµέλειαν της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, εις τας 
οικοδοµικάς εργασίας , παρίσταται απαραιτήτως ανελλιπώς και καθ΄ όλην την διάρκειαν της 
ηµερησίας εργασίας έν τουλάχιστον εκ των εν άρθροις 1 και 28 αναφερόµενων προσώπων.   
 

Άρθρον 28. 
Αναγγελία Ατυχηµάτων. 

 
1. Τα εν τω άρθρω 1 του παρόντος πρόσωπα υποχρεούνται  εν περιπτώσει ατυχήµατος 
επισυµβάντος εν τω τόπω της εργασίας εις τινα των εργαζόµενων, να ειδοποιούν αµελλητί 
την πλησιεστέραν Αστυνοµικήν Αρχήν, αναγγέλλουν δε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το 
ατύχηµα εις το οικείον Τµήµα ή Γραφείον Εργασίας και διατηρούν αµετάβλητα πάντα τα 
στοιχεία , άτινα δύναται να χρησιµεύσουν προς εξακρίβωσιν των αιτίων του ατυχήµατος. 
2. Ο εργοδότης ή ο εκπροσωπών τούτον υποχρεούται ευθύς ως συµβή το ατύχηµα να 
µεριµνήση δια την άµεσον παροχήν πρώτων βοηθειών εις τον παθόντα δια των µέσων των 
αναφερόµενων εις το άρθρον 24 στοιχ. Ε ή, εις σοβαρωτέρας περιπτώσεις, δια την άµεσον 
µεταφοράν του εις το πλησιέστερον φαρµακείον ή εις τον σταθµόν πρώτων βοηθειών.    
 

Άρθρον 29. 
 

Ο έλεγχος και η επίβλεψις της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται εις τα αρµόδια όργανα 
των Τµηµάτων και Γραφείων Εργασίας της Γενικής ∆ιευθύνσεως Απασχολήσεως του 
Υπουργείου Απασχολήσεως και τας Αστυνοµικάς Αρχάς. 



Τα ως άνω όργανα δικαιούνται να διατάσσουν την διακοπήν της εργασίας, εις άς περιπτώσεις 
κατά τον διενεργουµενον έλεγχον διαπιστώσουν ότι εις το υπό κατασκευήν έργον δεν έχουν 
ληφθή τα υπό του παρόντος προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας. 
  

Άρθρον 30. 
 

Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος διώκεται και τιµωρείται συµφώνως προς τας 
διατάξεις του άρθρου 3 του Β.∆. 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. 2943/1922 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως εργατικών τινών νόµων».    
 

Άρθρον 31. 
 

1. Η ισχύς του παρόντος άρχεται µετά δυο µήνας από της δηµοσιεύσεως του εις την 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 3 της οποίας η ισχύς 
άρχεται µετά 2 έτη από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. 
2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται το από 12-2/19.4.1956 Β.∆/γµα «Περί 
ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων εργατών και Τεχνιτών». 
Εις τον Ηµέτερον επί της Απασχολήσεως Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος.  
 

Εν Αθήναις τη 9 Ιουλίου 1975. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 


