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ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας διανομής 

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση δημοσιεύσεως του αριθμ. 1073 Π.Δ/τος «Περί μέτρων ασφαλείας 
κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 
αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού» 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 260 τεύχος Α’ της 16.9.1981 δημοσιεύθηκε το υπ’αριθμ. 1073 
Π.Δ/γμα, το οποίο σας αποστέλλουμε σε αντίτυπα, σύμφωνα με τον πίνακα διανομής. 

Το Π. Διάταγμα αυτό, μαζί με το Π.Δ. 778/1980, που, ήδη, εκδόθηκε και το οποίο αναφέρεται 
αποκλειστικά στις οικοδομικές εργασίες ολοκληρώνουν την επιδίωξη του εκσυγχρονισμού της 
νομοθεσίας, η οποία διέπει την ασφάλεια των εργαζομένων στα τεχνικά έργα σύμφωνα με τις 
σημερινές απαιτήσεις της οικοδομικής βιομηχανίας. 

Συγκεκριμένα το νέο αυτό διάταγμα τροποποιεί, συμπληρώνει και διευρύνει τις εν ισχύει 
διατάξεις του Π.Δ/τος 447/1975 «περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις 
ασχολουμένων μισθωτών» χωρίζεται δε σε οκτώ τμήματα, που αναφέρονται σε διαφορετικές 
φάσεις του έργου ή ενότητες εργασιών. 

Ειδικότερα : 

Τμήμα Ι : Εργασίαι εκσκαφών 

Αναφέρονται αναλυτικά οι μέθοδοι εργασίας και τα ληπτέα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή 
των εκσκαφών και τροποποιείται η υποχρέωση αντιστηρίξεως από 3,00 μέτρα εις τα 2,50 
μέτρα δια πλάτος τάφρου 1,50 μέτρα δίδονται δε τα στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για την κατασκευή τους. 

Τμήμα VII : Γενικαί διατάξεις 

Δίδονται οι προϋποθέσεις και οι τρόποι χρήσεως των ατομικών μέσων προστασίας και 
καθιερώνεται υποχρέωση των εργοδοτών για την παροχή των μέσων αυτών καθώς και των 
εργαζομένων για τη χρήση τους. 

Καθορίζονται οι όροι υγιεινής και εστιάσεως εις τα εργοτάξια καθώς και η υποχρέωση 
προβλέψεως των χώρων, που απαιτούνται για το λόγο αυτό. 

Εισάγεται, για τα μεγάλα εκτός πόλεως έργα, υποχρέωση παροχής Α’ Βοηθειών, από ειδικά 
εκπαιδευμένο πρόσωπο και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και υποχρέωση παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών από συνεργαζόμενο ιατρό. 

Τέλος, αναφέρονται οι υποχρεώσεις εργοδοτών-εργαζομένων και εναρμονίζονται ώστε να 
είναι σύμφωνοι με τα διεθνώς κρατούντα και επιβάλλεται τήρηση ημερολογίου μέτρων 
ασφαλείας της εργασίας. 



Στην προσπάθεια όλων μας για μια ουσιαστική συμβολή στον περιορισμό των εργατικών 
ατυχημάτων του κλάδου των οικοδομών παρακαλούμε για τη μελέτη του κειμένου και την 
επιμέλεια ενημερώσεως και εφαρμογής των διατάξεών του. 

Τέλος είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε κάθε συμπληρωματική πληροφορία που 
πιθανόν να σας χρειασθεί. 

 

Ο Γενικός Γραμματεύς 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΗΡΗΣ 

 


