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ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας διανομής 

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση δημοσίευσης του Ν.1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης 
των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα». 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 126/Α/15.9.1983 δημοσιεύθηκε ο Ν.αριθ.1396 που σας 
αποστέλλουμε σύμφωνα με τον πίνακα διανομής. Ο Νόμος αυτός αναφέρεται αποκλειστικά 
στην προστασία των εργαζομένων στα Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα μόνο και δεν εφαρμόζεται στα 
δημόσια έργα. 

Στα Τεχνικά Έργα οι συνθήκες μεταβάλλονται καθώς το έργο προχωρεί, συγχρόνως 
μεταβάλλεται το πλήθος και η σύνθεση του προσωπικού που παίρνει μέρος στην εκτέλεση 
του έργου σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου οι συνθήκες 
εργασίας είναι σταθερές και οι κίνδυνοι προβλέψιμοι άρα και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμοι. 

Οι διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρονται αποκλειστικά σε υποχρεώσεις που σχετίζονται με 
τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων και τρίτων και όχι με την ασφάλεια της κατασκευής 
(στατική επάρκεια). 

Με την παράθεση των εννοιολογικών προσδιορισμών αποσαφηνίζονται οι όροι και οι έννοιες 
που χρησιμοποιούνται στο νόμο για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών και γίνεται σαφής 
αναλυτικός προσδιορισμός των προσώπων που είναι υποχρεωμένα να πάρουν τα αντίστοιχα 
μέτρα. 

Προβλέπονται ακόμα ρυθμίσεις και για την περίπτωση διακοπής των εργασιών ώστε να 
ληφθούν όλα τα αναγκαία, για λόγους ασφαλείας, μέτρα και να διατηρηθούν αναλλοίωτα κατά 
την διάρκεια της διακοπής. Πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι με τον παραπάνω νόμο θεσπίζεται 
η υποχρεωτική τήρηση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας στα έργα που για την εκτέλεσή 
τους απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή και με ορισμένες άλλες προϋποθέσεις 
(πληθυσμός-όγκος). 

Η καθιέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας κρίθηκε απαραίτητη γιατί διευκολύνει τη 
διενέργεια των ελέγχων από τα αρμόδια όργανα, την αναγραφή παρατηρήσεων, υποδείξεων 
και οδηγιών από τους υπεύθυνους και κάνει προσεκτικότερους τους υπόχρεους για την 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας. 

Ήδη η υπηρεσία μας επεξεργάζεται το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει 
τον τρόπο τήρησης, τον τύπο, περιεχόμενο και τις άλλες σχετικές και αναγκαίες λεπτομέρειες 
του ημερολογίου. Μόλις εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση θα σας ενημερώσουμε 
σχετικά. 

Η πρόβλεψη των ποινικών κυρώσεων με ρητή αναγραφή των ποινών για παράβαση των 
υποχρεώσεων που καθορίζονται με αυτό το νόμο, γίνεται ανεξάρτητα από την επέλευση του 
ατυχήματος. 

Η ισχύς του εν λόγω νόμου προβλέπεται να αρχίσει την 15.12.1983. 



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

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