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ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας διανομής 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δημοσιεύσεως του αριθμ. 778/26.8.1980 Π.Δ. «Περί των μέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών». 

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ 193 τεύχος Α’ της 26 Αυγούστου 1980, δημοσιεύθηκε το αριθμ. 
778/1980 Π.Δ/γμα, το οποίο σας αποστέλλουμε σε αντίτυπα, σύμφωνα με τον πίνακα 
διανομής. 

Το Δ/γμα θα ισχύσει από 25.2.1981 και έχει στόχο την ελαχιστοποίηση των εργατικών 
ατυχημάτων, στον κλάδο των οικοδομών και γενικά, την ουσιαστικότερη προστασίας των 
εργαζομένων του κλάδου. 

Με το Π.Δ/γμα, που δημοσιεύθηκε, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι καθαρά 
οικοδομικές διατάξεις του Π.Δ/τος 447/1975 «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς 
εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών. Εξακολουθούν, όμως να ισχύουν οι διατάξεις του 
447/1975, που αναφέρονται στα τεχνικά έργα, οι οποίες και θα καταργηθούν με την 
επικείμενη δημοσίευση του Π.Δ. «Περί ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών σε εργοτάξια 
οικοδομών και έργων Πολ. Μηχανικού». 

Στο άρθρο 23 του Π.Δ/τος 778/1980 αναφέρονται οι καταργούμενες διατάξεις του 447/1975. 

Ειδικότερα : 

(α) τροποποιείται : 

• με το άρθρο 2 παρ.2, το ύψος των κινητών ικριωμάτων μειώνεται από τρία μέτρα σε 
δύο. 

• με το άρθρο 5 παρ.5, η απόσταση μεταξύ δαπέδου ικριώματος και οικοδομής 
μειώνεται από 40 εκατοστά του μέτρου σε 30 εκατοστά. 

• με το άρθρο 13, η ανύψωση των δαπέδων εργασίας με μηχανικούς ακρίβαντος 
μειώνεται κατά ένα μέτρο. 

• με το άρθρο 19 παρ.1 αυξάνεται το πλάτος του διαδρόμου εργασίας για εργασίες 
πάνω σε στέγες από 50 εκατοστά σε 60 εκατοστά του μέτρου και γίνεται υποχρεωτική 
η χρήση τουλάχιστον δύο διαδρόμων εργασίας. 

(β) συμπληρώνεται : 

• με το άρθρο 2 παρ.3, ορίζονται τα κινητά μεταλλικά ικριώματα (εν είδει πύργων), που 
χρησιμοποιούνται πια σε εκτεταμένα οικοδομικά έργα. Οι τεχνικές προδιαγραφές και 
ο τρόπος χρήσεώς τους βρίσκεται στο άρθρο 14. 

• με το άρθρο 15 παρ.2,3,4,5,6 και 7, ορίζεται η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων 
υλικών για την κατασκευή ανηρτημένων ικριωμάτων, οι προδιαγραφές της 
κατασκευής των δαπέδων εργασίας και της στερεώσεως των ορθοστατών και 
στηθαίων πάνω σ’ αυτές. 



• με το άρθρο 16 παρ.2, δίνονται προδιαγραφές της κατά μήκος συνδέσεως των 
μαδεριών, που συνιστούν το κεκλιμένο επίπεδο και προβλέπεται αντικατάσταση των 
βαθμίδων σε συνάρτηση με τη φθορά τους. 

• με το άρθρο 17, εξασφαλίζεται η αποτροπή πτώσεως εργαζομένων από τα πέρατα 
πλακών και ξυλοτύπων με την κατασκευή στηθαίων. Προδιαγραφές κατασκευής και 
στερεώσεως περιγράφονται στο ίδιο άρθρο. 

• με το άρθρο 18, αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά (στο άρθρο αυτό) η ασφάλεια των 
εργαζομένων στην συναρμολόγηση στεγών. 

• με το άρθρο 20, αντιμετωπίζεται η περίφραξη με στηθαία των ανοιγμάτων των 
φωταγωγών, των δαπέδων και των κλιμακοστασίων, για να αποφεύγονται οι 
πτώσεις. 

• με το άρθρο 21 παρ.1,2,3,5 και 10, θεσπίζονται γενικές διατάξεις που αναφέρονται 
στις αρχές ασφαλείας, που ισχύουν γενικά, στα μέτρα για περιπτώσεις θεομηνιών και 
στα μέτρα για περιπτώσεις διαταράξεως της στατιστικής ισορροπίας της κυρίας 
κατασκευής, ή των βοηθητικών, από τη λειτουργία μηχανημάτων, ή μηχανικών 
συγκροτημάτων που προξενούν κραδασμούς. 

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 
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