
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93  
 
Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για 
την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. 
(ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).  
2. Το Π.∆. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/87) 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α).  
3. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
14/Α).  
4. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισµού 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α).  
5. Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια και πάσης 
φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού» (ΦΕΚ 260/Α).  
6. Το Π.∆. 778/80 «περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών, (ΦΕΚ 193/Α/80), 
το Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α'/83) «Υποχρέωση λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές 
και λοιπά ιδιωτικά έργα», τις διατάξεις του Ν.1568/85, οπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παράγρ. 6 
του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 34/Α/87) και το Π.∆. 70/90 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε 
ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31/Α/90).  
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).  
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού.  
9. Την Υ. 1943/9.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
Θεόδωρο ∆αµιανό».  
10. Την Y. 1941/9.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Νικ. Αγγελόπουλο» (ΦΕΚ 732/Β/17.12.92), αποφασίζουµε: 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
Πεδίον Εφαρµογής  

 
Αρθρο 1 

 
1. Η παρούσα απόφαση αφορά την κατασκευή, διάθεση στην αγορά και συναρµολόγηση σωλήνων, 
συνδέσµων, εξαρτηµάτων και προκατασκευασµένων στοιχείων, τα οποία προορίζονται για την 
κατασκευή σκαλωσιών κτιρίων και εν γένει δοµικών έργων (σκαλωσιές προσόψεως, προστασίας, 
υποστήλωσης, προκατασκευασµένες εξέδρες κτλ.), και που στη συνέχεια της παρούσης απόφασης 
ονοµάζονται «σκαλωσιές».  
2. Οι ανωτέρω αναφερόµενες σκαλωσιές µπορεί να κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους.  
Ως «τύπος» νοείται ένα συγκρότηµα µεταλλικής σκαλωσιάς µε όλα τα απαρτίζοντα αυτήν µέρη και/ή 
εξαρτήµατα, όπως προκατασκευασµένα πλαίσια, σύνδεσµοι, σωληνωτά τµήµατα κλπ.  
Κάθε τύπος σκαλωσιάς καθορίζεται µονοσήµαντα από τα απαρτίζοντα αυτή µέρη και τον τρόπο 
συναρµολόγησής τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
Κατασκευή και διάθεση στην αγορά σκαλωσιών  

 
Αρθρο 2 

Εγχωρίως κατασκευαζόµενες σκαλωσιές 
 

Οι εγχωρίως κατασκευαζόµενες σκαλωσιές οφείλουν:  



1. Να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή ελλείψει 
εναρµονισµένων, µε διεθνή αναγνωρισµένα πρότυπα και να εφοδιάζονται µε βεβαίωση εξέτασης τύπου, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσης αποφάσεως.  
2. Κατά τη διάθεσή τους στην αγορά να συνοδεύονται, από τεύχος µελέτης αντοχής του διατιθέµενου 
τύπου σκαλωσιάς, οδηγίες συναρµολόγησης, για την προβλεπόµενη ή τις προβλεπόµενες από τον 
κατασκευαστή χρήσεις, και µε πληροφορίες, σχετικά µε το χρησιµοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την 
αντοχή σε φορτία και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη µελέτης, σε περίπτωση που η υπόψη 
σκαλωσιά ήθελε χρησιµοποιηθεί για χρήση µη προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή.  
 

Αρθρο 3 
Χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου εγχωρίως κατασκευαζοµένων σκαλωσιών 

 
1. Πριν την διάθεση στην αγορά, και για κάθε τύπο σκαλωσιάς, ο κατασκευαστής υποβάλλει στο ΥΒΕΤ 
τεχνικό φάκελλο, το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα 2.  
2. Το ΥΒΕΤ ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλλου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 1 
του παραρτήµατος 3, και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου για την υπόψη σκαλωσιά ή µέρος 
αυτής, υπόδειγµα της οποίας αναγράφεται στο παράρτηµα 1α.  
3. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής της σκαλωσιάς προµηθεύεται µέρη αυτής από άλλο 
κατασκευαστή, η υποχρέωση σύνταξης τεχνικού φακέλου και λήψεως βεβαίωσης εξέτασης τύπου για τα 
µέρη αυτά µεταφέρεται στον αντίστοιχο κατασκευαστή.  
4. Για τις εν συνεχεία εν σειρά κατασκευαζόµενες σκαλωσιές ή µέρη αυτών ο κατασκευαστής οφείλει να 
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται ότι, τα παραγόµενα προϊόντα είναι 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο τεχνικό φάκελλο και τη βεβαίωση εξέτασης τύπου, και συντάσσει 
γραπτή δήλωση πιστότητας γι' αυτά.  
5. Το ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 3 του παραρτήµατος 3, σε 
τυχαία χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ανωτέρω αναφεροµένης 
υποχρεώσεως του κατασκευαστή.  

Αρθρο 4 
Εισαγόµενες σκαλωσιές 

 
1. Για τις εισαγόµενες από τρίτες χώρες σκαλωσιές, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην υπηρεσία του 
ΥΒΕΤ αίτηση συνοδευόµενη µε:  
1.1. Τεχνικό φάκελλο, το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα 2.  
1.2. Βεβαίωση εξέτασης της σκαλωσιάς, εκδιδόµενη από φορέα αναγνωρισµένο από τις επίσηµες αρχές 
της χώρας προέλευσης της σκαλωσιάς.  
1.3. Οδηγίες συναρµολόγησης, για την προβλεπόµενη ή τις προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή 
χρήσεις, και µε πληροφορίες, σχετικά µε το χρησιµοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την αντοχή σε 
φορτία και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη µελέτης, σε περίπτωση που η υπόψη σκαλωσιά 
ήθελε χρησιµοποιηθεί για χρήση µη προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή.  
Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ εντός δέκα (10) ηµερών ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και κατά την 
κρίση της,  
- είτε χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο παράρτηµα 1β και εγκρίνει την 
εισαγωγή της σκαλωσιάς,  
- είτε εντός τριάντα (30) ηµερών, ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλλου και πραγµατοποιεί έλεγχο 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παραγρ. 2 του παραρτήµατος 3 και αναλόγως εκδίδει βεβαίωση 
εξέτασης τύπου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο παράρτηµα 1β.  
2. Για σκαλωσιές ή µέρη αυτών κατασκευαζόµενες σε χώρες κράτη µέλη των Ε.Κ., οι οποίες για πρώτη 
φορά διατίθενται στην αγορά, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτές υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του 
ΥΒΕΤ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, εκδιδόµενο από τις επίσηµες αρχές της χώρας κατασκευής της 
σκαλωσιάς ή από φορέα αναγνωρισµένο απ' αυτές, στην οποία θα περιγράφονται οι υπόψη σκαλωσιές 
και η προβλεπόµενη χρήση τους, και θα βεβαιούται ότι αυτές έχουν κατασκευασθεί και µπορούν να 
διατεθούν νόµιµα στην χώρα κατασκευής τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
Συναρµολόγηση και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών  

 



Αρθρο 5 
Σκαλωσιές που κατασκευάζονται κατά την θέση σε ισχύ του παροντος κανονισµού 

 
Κατά τη συναρµολόγηση και χρήση της σκαλωσιάς ο, κατά τον Νόµον 1396/83(ΦΕΚ 126/Α/83) 
«Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά έργα», 
υπεύθυνος του έργου θα πρέπει:  
1.1. Να ελέγχει ότι η σκαλωσιά είναι εφοδιασµένη:  
Με βεβαίωση εξέτασης τύπου και τα στοιχεία αυτής φέρουν τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 2.4 του 
Παρ/τος 2 του παρόντος ενδείξεις, ή  
µε την αναφερόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 βεβαίωση. 
1.2. Να εφαρµόζει, τις οδηγίες συναρµολόγησης του κατασκευαστού, ή να συναρµολογεί τη σκαλωσιά 
µε βάση τη µελέτη µηχανικού συντασσόµενη για το σκοπό αυτό, εφόσον, δεν υπάρχουν οδηγίες 
συναρµολόγησης ή εφόσον για το υπόψη έργο χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα διάφοροι, κατά την έννοια 
του άρθρου 1, τύποι σκαλωσιών. 
Οι οδηγίες συναρµολόγησης ή η ανωτέρω αναφερθείσα µελέτη, θα συντάσσονται στην Ελληνική  
γλώσσα, θα κρατούνται στον τόπο εκτέλεσης του έργου και θα επιδεικνύονται στα αρµόδια όργανα, 
εφόσον ήθελε ζητηθεί απ' αυτά.  
2. Να αποκλείει τη 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. Να εφαρµόζει τις κείµενες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηση των σκαλωσιών, ιδίως αυτές του Π.∆. 
778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» (ΦΕΚ 193/A/80), τον Ν. 
1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και 
λοιπά ιδιωτικά έργα» του Π.∆. 70/90 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες» 
(ΦΕΚ 31/Α/90) και του Ν. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/81). 
 

Αρθρο 6 
Σκαλωσιές που βρίσκονται σε χρήση πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού 

 
1. Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µηνών από την έκδοση της παρούσης αποφάσεως δεν επιτρέπεται 
η χρήση σκαλωσιών που δεν συµφωνούν µε τους όρους του παρόντος κανονισµού.  
2. Κατ' εξαίρεση του ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη σκαλωσιάς να απευθυνθεί στον 
αντίστοιχο κατασκευαστή ο οποίος δύναται να συντάξει τεχνικό φάκελλο, σύµφωνα µε το παράρτηµα 2, 
για την υπόψη σκαλωσιά και να τον υποβάλλει για έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ.  
Το ΥΒΕΤ κατά περίπτωση εγκρίνει σύµφωνα µε το παράρτηµα 1γ, την παράταση χρήσης της σκαλωσιάς.  
Εφ' όσον ήθελε δοθεί παράταση χρήσης, ο κατασκευαστής υποχρεούται να προβεί στην σήµανση των 
στοιχείων της σκαλωσιάς, όπως αναφέρεται στο σηµείο 2.4. του παραρτήµατος 2. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
Λοιπές διατάξεις  

 
Αρθρο 7 
Κυρώσεις 

 
1.1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει ή διαθέτει σκαλωσιές ή µέρη αυτών κατά παράβαση των όρων του 
παρόντος κανονισµού τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πέντε (5) εκατοµµύρια δραχµές, που επιβάλλεται µε 
απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.  
1.2. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, µε µέριµνα των οικείων αστυνοµικών 
αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά των ανωτέρω σκαλωσιών.  
1.3. Τα ανωτέρω πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
δηµοσίων εσόδων, βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρµόδια 
υπηρεσία του ΥΒΕΤ στο ∆ηµόσιο Ταµείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη.  
1.4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου ή περιορισµού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, µέσα σ' ένα 
µήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας 
επί της οποίας αποφασίζει ο Υπουργός εντός εξήντα (60) ηµερών από της υποβολής της προσφυγής σε 
αυτόν.  



1.5. Οι χρηµατικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο ∆ηµόσιο Ταµείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η 
παραπάνω προθεσµία, η δε εµπρόθεσµη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση µέχρι την έκδοση της 
απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.  
2.1. Οποιοσδήποτε συναρµολογεί σκαλωσιές ή µέρη αυτών κατά παράβαση των όρων του παρόντος 
κανονισµού τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πέντε (5) εκατοµµύρια δραχµές και επιβάλλεται µε απόφαση 
του οικείου Νοµάρχη ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας.  
2.2. Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση των ανωτέρω σκαλωσιών.  
2.3. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 2 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του 
Ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63/Α/88).  
3. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αιτιολογούνται επακριβώς, κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν 
στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος συγχρόνως ενηµερώνεται σχετικά µε τα ένδικα µέσα τα οποία µπορεί να 
ασκήσει καθώς και µε τις προθεσµίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορεί να ασκηθούν.  
 

Αρθρο 8 
 

1. Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται κρατικοί ή µη φορείς, για την εκτέλεση 
των αναφεροµένων στα άρθρα 3 και 4 εργασιών, ελέγχου τεχνικού φακέλλου, χορήγησης βεβαίωσης 
εξέτασης τύπου.  
2. Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα παραρτήµατα 1 έως 3. 
 

Παράρτηµα 1α 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

Αύξων αριθµός .................................Ηµεροµηνία.........  
Φορέας ελέγχου ............................................................  
Περιγραφή σκαλωσιάς ή µέρους σκαλωσιάς...........................  
(αναφορά σε συνιστώντα µέρη) ..........................................  
Προβλεπόµενη χρήση  
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες) ..........................  
 

Παράρτηµα 1α 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

Αύξων αριθµός.............................................Ηµεροµηνία.........  
Φορέας ελέγχου ....................................................................  
Περιγραφή σκαλωσιάς ή µέρους σκαλωσιάς...........................  
(αναφορά σε συνιστώντα µέρη) ............................................  
Προβλεπόµενη χρήση  
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες) .........................  
Πρότυπο κατασκευής ...................................................  
Κατασκευαστής .............................................................  
Παρατηρήσεις ................................................................  

Ο Φορέας 
 

Παράρτηµα 1β 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ 

Αύξων αριθµός................................. Ηµεροµηνία...........  
Φορέας ελέγχου ...........................................................  
Φορέας ελέγχου χώρας κατασκευής ............................  
Βεβαίωση εξέτασης τύπου (χώρας προέλευσης) ..........  
Περιγραφή σκαλωσιάς ή µέρους σκαλωσιάς .................  
(αναφορά σε συνιστώντα µέρη ....................................  
Προβλεπόµενη χρήση   
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες) ...................  
Πρότυπο κατασκευής ....................................................  
Κατασκευαστής ............................................................  
Παρατηρήσεις ..............................................................  

Ο Φορέας 



Παράρτηµα 1γ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αύξων αριθµός............. ..................Ηµεροµηνία ............  
Φορέας ελέγχου ............................................................  
Περιγραφή σκαλωσιάς ή µέρους σκαλωσιάς   
(αναφορά σε συνιστώντα µέρη) ...................................  
Προβλεπόµενη χρήση ....................................................  
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες) ...................  
Πρότυπο κατασκευής ...................................................  
Κατασκευαστής ............................................................  
Έτος κατασκευής .........................................................  
Έτος λήξεως παράτασης χρήσεως ..............................  
Παρατηρήσεις .............................................................  

Ο Φορέας 
 

Παράρτηµα 2 
Περιεχόµενο τεχνικού φακέλλου 

1. Γενικά στοιχεία σκαλωσιάς  
1.1 Όνοµα, διεύθυνση κατασκευαστού  
1.2 Όνοµα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα (στην περίπτωση εισαγώµενης σκαλωσιάς)  
1.3 Περιγραφή σκαλωσιάς  
Αναφέρονται αναλυτικά τα συνιστώντα µέρη της σκαλωσιάς (σωλήνες, σύνδεσµοι, εξαρτήµατα, 
προκατασκευασµένα στοιχεία)  
1.4 Προβλεπόµενη χρήση, περιορισµοί χρήσεως  
1.5 Μελέτη αντοχής της σκαλωσιάς  
1.6 Οδηγίες συναρµολόγησης και στήριξης  
2. Τεχνικά στοιχεία συνιστώντων µερών(*)  
(∆ίδονται ξεχωριστά για κάθε µέρος)  
2.1 Χρησιµοποιούµενο πρότυπο  
2.2. Μελέτη κατασκευής  
2.2.1 ∆εδοµένα και παραδοχές κατασκευής  
2.2.2 Επιλογή υλικών κατασκευής  
2.2.3 Κατασκευαστικά σχέδια  
2.3 ∆ιαδικασία κατασκευής  
2.3.1 Μέθοδος κατασκευής  
2.3.2 Μέθοδος ελέγχου κατασκευής  
2.4 Αναγραφόµενες ενδείξεις  
Θα αναγράφονται οι προβλεπόµενες από το αντίστοιχο πρότυπο ενδείξεις και οπωσδήποτε:  
- Το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστού ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά.  
- Τον τύπο ή τον αριθµό σειράς της σκαλωσιάς και το έτος κατασκευής της.  
2.5 Κάθε πληροφορία που µπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της υπό εξέταση σκαλωσιάς, π.χ.  
2.5.1 Πιστοποιητικά πρώτων υλών  
2.5.2 Αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου (παράγρ. 2.3.2)  
2.5.3 ....................................................................  
(*) Σε περίπτωση που το συγκεκριµένο µέρος κατασκευάζεται από άλλο κατασκευαστή, θα 
επισυνάπτεται η αντίστοιχη βεβαίωση εξέτασης τύπου.  
 

Παράρτηµα 3 
Έλεγχος σκαλωσιάς πριν τη διάθεση στην αγορά  

 
1. Έλεχος τεχνικού φακέλλου, χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου  
1.1 Οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι και δοκιµές γίνονται σύµφωνα, µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα 
εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή µε πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, ειδικώτερα:  
1.1.1 Ελέγχεται ο σχεδιασµός και οι υπολογισµοί της σκαλωσιάς  
1.1.2 Ελέγχεται κατά πόσον ο κατασκευαστής έχει την τεχνική δυνατότητα, από την άποψη τεχνικών 
µέσων και εξειδικευµένου προσωπικού, να κατασκευάσει σωστά τη σκαλωσιά.  



1.2 Ελέγχεται εάν η σκαλωσιά φέρει τις προβλεπόµενες ενδείξεις.  
2. Χορήγηση εξέτασης τύπου εισαγόµενης σκαλωσιάς.  
Ελέγχεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα 
αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συµφωνία των εισαγοµένων σκαλωσιών µε τα προβλεπόµενα στον τεχνικό 
φάκελλο και µε τη βεβαίωση εξέτασης του φορέα του εξωτερικού.  
3. Έλεγχος εγχωρίως κατασκευαζοµένων σκαλωσιών.  
Ελέγχεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα 
αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συµφωνία των κατασκευασθεισών σκαλωσιών µε τα προβλεπόµενα στον 
τεχνικό φάκελλο και µε τη βεβαίωση εξέτασης τύπου.  
 

Αρθρο 9 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  
H ισχύς της παρούσης αρχίζει µετά παρέλευση έξι µηνών από την δηµοσίευσή της στην Eφηµερίδα της 
Kυβέρνησης  
 

Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 1993 
 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΘΕΟ∆. ∆ΑΜΙΑΝΟΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 


