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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στα οικοδομικά και τεχνικά έργα ανέγερσης νέων δομημάτων ή αποκατάστασης κτηρίων, η 

χρήση σωστά μελετημένων και εγκατεστημένων ικριωμάτων είναι επιβεβλημένη πρώτα για την 

ασφάλεια των εργαζομένων και στη συνέχεια για την εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας και 

ποιότητας αποτελέσματος. Απαιτείται άδεια για την τοποθέτησή τους ανεξαρτήτως ύψους και 

έκτασης.



Η νομοθεσία που σχετίζεται με την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται επάνω σε 

ικριώματα ή πλησίον αυτών αναφέρεται ενδεικτικά  παρακάτω:

Υ.Α. 14867/825/2014  (ΦΕΚ 1241/Β/15.5.2014) Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για 

θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα

Π.Δ. 155/2004  (ΦΕΚ 121/Α/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 

εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ

Π.Δ. 305/1996  (ΦΕΚ 212/Α/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK

Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993  (ΦΕΚ 756/Β/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην 

αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών 

σκαλωσιών

Π.Δ. 70/1990  (ΦΕΚ 31/Α/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες

Ν. 1430/1984  (ΦΕΚ 49/Α/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις 

διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή

Π.Δ. 1073/1981  (ΦΕΚ 260/Α`/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 

εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού

Π.Δ. 778/1980  (ΦΕΚ 193/Α`/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών 

εργασιών

Π.Δ. 447/1975  (ΦΕΚ 142/Α`/17.7.1975) Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις 

ασχολουμένων μισθωτών



Παλαιότερα οι σκαλωσιές ήταν 

ξύλινες. Σήμερα σε έργα στην 

Ελλάδα σπάνια χρησιμο-

ποιούνται 



Σκαλωσιά σε έργο με ελλείψεις και ανεπαρκή 

μέτρα ασφαλείας:

• Απουσία πατωμάτων σε όλα τα επίπεδα 

εργασίας.

• Τα υπάρχοντα πατώματα (μαδέρια) δεν 

καλύπτουν όλο το πλάτος του ικριώματος. 

Κανονικά θα έπρεπε αντί για ξύλινα να 

είναι μεταλλικά.

• Απουσία επαρκών παραπέτων –

κουπαστών (πλαϊνών προστατευτικών από 

πτώση)

• Απουσία κατακόρυφων εξωτερικών 

περιθωρίων (σαν σοβατεπί) στα πατώματα

• Ακατάλληλο κλιμακοστάσιο πρόσβασης 

που οδηγεί μόνο σε ένα επίπεδο εργασίας.

• Απουσία λινάτσας



Άλλο ένα ικρίωμα με 

σοβαρές ελλείψεις …

Γιατί;



Οι συνήθεις σωληνωτές σκαλωσιές των οικοδομικών εργασιών μπορούν να διακριθούν στους 

ακόλουθους τύπους:

Α. Υποστύλωσης: (“μπετατζίδικες”)

Σκαλωσιά υποστήλωσης ξυλοτύπου με τοιχώματα των χαλύβδινων σωλήνων 3,2mm και 4,0mm.

Β. Όψεως: (“σοβατζίδικες”)

Σκαλωσιά Όψεως 1,00x 2,00m με δάπεδο 90cm

Σκαλωσιά όψεως 0,75x 2,00m με δάπεδο 61cm



Γ. Τροχήλατες σκαλωσιές (Πύργοι εργασίας) 

χαλύβδινες ή αλουμινίου. 

Διαθέτουν συνήθως εσωτερική ή εξωτερική 

κλίμακα ανόδου και δάπεδο από πλατφόρμες 

αλουμινίου ή  αντιολισθητικό κόντρα πλακέ 

θαλάσσης σε μεταλλικό πλαίσιο.



Εξαρτήματα σωληνωτών ικριωμάτων

Περιστρεφόμενος σύνδεσμος 

Σταθερός σύνδεσμος

Πατόβιδες στην έδραση στύλων και θήκες Υ στην 

άνω απόληξη στύλων



Η έδραση των ικριωμάτων 

πρέπει να γίνεται σε σταθερό 

έδαφος (υπόβαθρο) με την 

μεσολάβηση πατόβιδων. 

Συχνά χρειάζεται η τοποθέτηση 

ξύλινων στρωτήρων ή η 

σκυροδέτηση ελαφρά 

οπλισμένου μπετόν καθαριότητος  

Το ικρίωμα πρέπει να είναι 

επιμελώς γωνιασμένο και 

ζυγισμένο από την αρχή. Για 

μεγάλης κλίμακας ικριώματα 

χρειάζεται η βοήθεια 

τοπογραφικών οργάνων για την 

χάραξη της θέσης τους.



Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να είναι σταθερά, στερεωμένα για να αντέχουν σε ανεμοφορτίσεις, 

χωρίς εμπόδια και κενά. Τα τελευταία χρόνια η χρήση ξύλινων μαδεριών τείνουν να καταργηθούν και 

να αντικατασταθούν με μεταλλικά. 

Όρθιο μαδέρι στο όριο του δαπέδου εργασίας και 

ασφαλής κουπαστή με δύο οριζόντια στοιχεία.



Μεταλλικά 

δάπεδα με 

τυποποιημένες 

διαστάσεις που 

κουμπώνουν με 

απλό τρόπο και 

ασφάλεια στο 

ικρίωμα. 



Για την εξασφάλιση της σταθερότητας της σκαλωσιάς τοποθετούνται διαγώνια 

στοιχεία ακαμψίας προς όλες τις διευθύνσεις.



Τα ικριώματα πρέπει να συνδέονται με ασφάλεια μέσω αποστατών σε σταθερές 

αποστάσεις από το κτήριο.



Εσωτερικά κλιμακοστάσια ικριωμάτων, 

είναι τα ασφαλέστερα, καταλαμβάνουν 

χώρο και έχουν μεγάλο κόστος.



Εξωτερικές κατακόρυφες κλίμακες ανόδου για μικρά ικριώματα.



Η στήριξη των κλιμάκων στο ικρίωμα πρέπει να είναι ασφαλής και το πρώτο σκαλοπάτι 

όχι σε μεγαλύτερη απόσταση από 60 εκ. από το δάπεδο.



Γαλβανισμένα χαλύβδινα 

σωληνωτά ικριώματα για 

προστασία από την οξείδωση. 

Οι σκουριές των ικριωμάτων 

μπορούν να λερώσουν το υπό 

κατασκευή ή επισκευή κτήριο. 

Τυποποιημένες δικτυωματικές 

δοκοί για γεφύρωση μεγάλων 

ανοιγμάτων.

Εσχάρες για προστασία των 

διερχομένων κάτω από τα 

ικριώματα.



Ειδικά εξαρτήματα χαλύβδινων σωληνωτών ικριωμάτων

Πρόβολος για εξώστες



Συνίσταται να γίνεται κάλυψη των ικριωμάτων εξωτερικά 

με λινάτσες (λεπτά πλαστικά πλέγματα-υφάσματα), ξύλινα 

πετάσματα ή ημιδιάφανα πολυκαρβονικά φύλλα. 

Σκοπός της κάλυψης είναι η δημιουργία αισθήματος 

ασφάλειας για τους εργαζόμενους (αίσθηση των ορίων του 

χώρου εργασίας), ο περιορισμός της διασποράς σκόνης 

προς το περιβάλλον, η βελτίωση του κλίματος και των 

συνθηκών εργασίας (π.χ. σκιασμός), ιδιωτικότητα του 

έργου, προστασία διερχομένων από πτώση μικρών 

αντικειμένων.

Στη στάθμη του 1ου ορόφου τοποθετείται και λοξό πέτασμα 

για προστασία διερχομένων και οχημάτων από πτώσεις 

αντικειμένων 



Κλειστού τύπου ικρίωμα που έχει δυνατότητα θερμάνσεως το 

χειμώνα και προσφέρει πλήρη προστασία από τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος. Διαθέτει εξωτερικό ανελκυστήρα 

προσώπων- αντικειμένων και προστατευμένο πέρασμα 

εισόδου.

Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης σχεδίου ή εικόνας του 

κτηρίου στη λινάτσα για αισθητικούς λόγους.



Μικρές και ελαφρές ανυψωτικές διατάξεις 

προσαρμοσμένες σε ικριώματα



Ικριώματα εργασίας που συνδέονται με μεταλλότυπους σκυροδέτησης



Η συντήρηση και αποθήκευση του υλικού 

των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται με τακτικό 

τρόπο για τη διατήρησή του σε καλή 

κατάσταση.



Υποστύλωση ξυλότυπου με τυπικά χαλύβδινα σωληνωτά ικριώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ



Υποστύλωση ξυλότυπου με χαλύβδινα σωληνωτά ικριώματα

Παράδειγμα ειδικού τύπου δοκών (δικτυωμάτων) με ρυθμιζόμενο μήκος για την γεφύρωση μεγάλων 

ανοιγμάτων



Υποστήριξη προσωρινής απλής γερανογέφυρας με χαλύβδινα σωληνωτά ικριώματα στα έργα 

αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης.



Διαμόρφωση υπερυψωμένου επιπέδου εργασίας και 

αποθήκευσης υλικών σε στάθμη στέγης με σωληνωτά 

ικριώματα.

Στην άκρη της πλατφόρμας έχει τοποθετηθεί μικρό 

ηλεκτρικό βαρούλκο (βίντσι) για την ανύψωση υλικών 

και εργαλείων.

Διαμόρφωση επιπέδων εργασίας και ραμπών 

πρόσβασης με σωληνωτά ικριώματα για την 

αποκατάσταση στεγών.





Σωληνωτά ικριώματα εργασίας που φέρουν 

στέγαστρο πάνω από το κτήριο



Σωληνωτά ικριώματα εργασίας που φέρουν στέγαστρο πάνω 

από το κτήριο



Ικρίωμα για την αποκατάσταση του 

Αγάλματος της Ελευθερίας, Ν. Υόρκη.



Ικριώματα συναρμοσμένα μόνο από σωλήνες, προσαρμοσμένα στους ακανόνιστους βράχους για την 

δημιουργία επιπέδων εργασίας για τη στερέωσή τους. 

Σιμωνόπετρα, Άγιον Όρος



Ικρίωμα για την αντιστήριξη και ανάταξη στην 

κατακόρυφο παλαιού τοίχου από λιθοδομή. 





Ειδικά ικριώματα αντιστήριξης:
Χρειάζονται ειδικό σχεδιασμό και υπολογισμό από πολιτικό μηχανικό. 

Βυζαντινός ναός στο Δαφνί, Αττικής



F. L. Write, Falling Water 

Ειδικά ικριώματα υποστύλωσης 

κατασκευών:



Pont du Grand Logis, 

Γαλλία (18ος αι.)

Σωληνωτό ικρίωμα 

προσωρινής ανάρτησης 

ετοιμόρροπης κατασκευής 



Προσωρινά μέτρα στήριξης με ειδικές διατάξεις 

περίσφιξης.

Ναός Αγ. Αντωνίου, Σεράι 

Καρυές Αγίου Όρους

Ανατολική πτέρυγα Μονής 

Δαφνίου Αττικής



Υπάρχουν ορισμένοι τύποι 

ικριωμάτων που δεν 

χρησιμοποιούν βίδες στις 

συνδέσεις. Έχουν κόμβους 

με ακτινωτή διάταξη, 

τοποθετημένοι σε σταθερά 

βήματα καθ’ ύψος στους 

ορθοστάτες 

(rosetta system). 



Συστήματα ικριωμάτων και ξυλοτύπων τυποποιημένων, που μεταφέρονται ολόσωμα 

για την επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής. 



Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς είναι αυξημένοι στα 

εργοτάξια. 

Όταν υπάρχει καύσιμη ύλη (ξυλεία), μπορεί 

να προκληθεί πρόσθετη ζημιά στο κτήριο.

Παράδειγμα από αποκατάσταση θεάτρου στη 

Βενετία. 



Τέλος τα ικριώματα πρέπει να συναρμολογούνται μακριά από τα ηλεκτρικά δίκτυα.



Δείτε οδηγίες / μαθήματα για συναρμολόγηση ικριωμάτων στους ιστότοπους:

https://www.youtube.com/watch?v=veF4uSUtrEY

https://www.youtube.com/watch?v=FaVjI6wAkug&list=PLNnm7PXsfMCTc0xiJ1q_0T4MOPZMSUhjJ


