ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130210/4.6.1997

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

Αθήνα 4 Ιουνίου 1997
Αριθ. Πρωτ. : 130210

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ
KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN
ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN
KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ
ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ
Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Tαχ. Kώδικας: 101 82 AΘHNA
Fax: (01) 3214294
Πληροφορίες: Α. Χριστοδούλου
Tηλέφωνο: (01) 3214105, 3214327
Θέμα:
Σχετ:

Έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη συναρμολόγηση και τη
χρήση των μεταλλικών σκαλωσιών
Το με αριθμ. πρωτ. 13199/665 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης με το οποίο μας
γνωστοποίησε τις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις τύπου

Με την με αριθμ. ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας
Ενέργειας και Τεχνολογίας θεσπίσθηκε ο «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών
σκαλωσιών» (Φ.Ε.Κ. 756/Β/28.9.1993).
Ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνει θέματα που αναφέρονται:
•
•

n αφενός στην κατασκευή και στη διάθεση
n αφετέρου δε σε θέματα συναρμολόγησης και χρήσης μεταλλικών σκαλωσιών.

Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού που αφορούν την κατασκευή
και τη διάθεση γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης οι οποίες σε
περίπτωση παραβάσεων κινούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγρ.
1.1.-1.5. της Απόφασης.
Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού που αφορούν τη
συναρμολόγηση και τη χρήση γίνεται από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας οι οποίες σε
περίπτωση παραβάσεων κινούν τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 7, παράγρ. 2 της
Απόφασης. Η διαδικασία επιβολής προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 2224/1994.
Υπενθυμίζεται ότι στον υπόψη κανονισμό για θέματα συναρμολόγησης και χρήσης των
σκαλωσιών προβλέπονται σε γενικές γραμμές τα παρακάτω:
1. Οι σκαλωσιές πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση εξέτασης τύπου και πρέπει να
φέρουν τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα 2, παράγραφος 2.4 της Απόφασης και
οπωσδήποτε:

•
•

n το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά
n τον τύπο ή τον αριθμό σειράς της σκαλωσιάς και το έτος κατασκευής της.

2. Οι σκαλωσιές πρέπει να συναρμολογούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή
με βάση μελέτη μηχανικού η οποία συντάσσεται για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να αποκλείεται η χρησιμοποίηση στοιχείων τα οποία φέρουν οξειδώσεις, κτυπήματα,
στρεβλώσεις ή άλλες αλλοιώσεις σε βαθμό επικίνδυνο για την αντοχή της σκαλωσιάς, ή έχουν
παρέλθει 15 έτη από τη χρονολογία κατασκευής τους.
3. Οι βεβαιώσεις εξέτασης τύπου χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγρ. 2 της
Απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή του άρθρου 8 παράγρ. 1 έχει
αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ως φορέας ο
οποίος μπορεί να χορηγεί βεβαιώσεις εξέτασης τύπου για τις μεταλλικές σκαλωσιές.
4. Στο επισυναπτόμενο παράρτημα περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες
έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις εξέτασης τύπου μέχρι το Νοέμβριο 1996. Οι περιπτώσεις αυτές μας
γνωστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το 13199/665 έγγραφό του.
Συν: το ΦΕΚ 756/Β_/93
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στο οποίο περιλαμβάνονται με χρονολογική σειρά, μέχρι το Νοέμβριο 1996, οι
περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις εξέτασης τύπου. Οι
περιπτώσεις αυτές μας γνωστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το
13199/665/1995 έγγραφό του.

