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ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας διανομής 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση κύρωσης της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις 
διατάξεις ασφαλείας στην Οικοδομική Βιομηχανία 

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 49/Α/18.4.1984 δημοσιεύθηκε ο Ν. 1430/1984 κύρωση της 
αριθμ.62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην Οικοδομική 
Βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή». 

Το θέμα της πρόληψης των ατυχημάτων στην οικοδομική βιομηχανία παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, αφού σε αντίθεση με τις περισσότερες βιομηχανικές 
δραστηριότητες, έχει συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας, εναλλασσόμενο 
προσωπικό και γενικά είναι πρόσκαιρης μορφής δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό εξετάζεται 
σε μόνιμη βάση τόσο σε Διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Στα πλαίσια της επεξεργασίας των θεσμικών μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της 
εργασιακής ζωής, περιλαμβάνεται και η κύρωση μιας σειράς Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας. 
Το Υπουργείο μας επιμελήθηκε της κύρωσης από την Εθνική Αντιπροσωπεία της 62 Δ. 
Σύμβασης Εργασίας, με την ταυτόχρονη εναρμόνιση της νομοθεσίας προς τις αρχές των 
συστάσεων που την συνοδεύουν και που είναι οι ακόλουθες : 

• Σύσταση 54 για την επιθεώρηση στην οικοδομική βιομηχανία  
• Σύσταση 55 για τη συνεργασία για την πρόληψη των ατυχημάτων στην οικοδομική 

βιομηχανία.  
• Σύσταση 56 για την επαγγελματική εκπαίδευση για την οικοδομική βιομηχανία.  

Όπως είναι ήδη γνωστό πρόσφατα εγκρίθηκε από την Εθνική αντιπροσωπεία ο Ν. 1396/1984 
«για τις υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και τα 
ιδιωτικά τεχνικά έργα» με τον οποίο οριοθετούνται οι υποχρεώσεις των παραγόντων του 
έργου. Εξάλλου οι προδιαγραφές ασφαλείας στα εργοτάξια προσδιορίζονται από τα 
προεδρικά διατάγματα 778/1979 και 1073/1981 που καλύπτουν με επάρκεια τα συνηθισμένα 
τεχνικά έργα. 

Με την κύρωση της παραπάνω Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας δίνεται ώθηση στην παραπέρα 
βελτίωση του νομοθετικού πλέγματος που καλύπτει την προστασία των εργαζομένων στην 
οικοδομική βιομηχανία. 

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