
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ 

 
 

ΕΡΓΟ:  ΕΒΔΟΜΑΔΑ:  ….…../…….../……...      -        …….../…….../………. 

Α/Α ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Α ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ NAI OXI NAI OXI NAI OXI 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τήρηση οδηγιών συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης           

Καθορισμός σημείων σύνδεσης με την οικοδομή στο σχέδιο διαμόρφωσης           

Μέγιστη απόσταση ικριωμάτων από οικοδομή 30cm           

Στερέωση ικριώματος στην οικοδομή με τη χρήση επαρκών και κατάλληλων 
εξαρτημάτων του κατασκευαστή 

          

ΔΑΠΕΔΑ 

Κάλυψη όλου του πλάτους των ικριωμάτων           

Σωστά στερεωμένα           

Ομαλά χωρίς υψομετρικές διαφορές και ανωμαλίες και χωρίς επικίνδυνα κενά           

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

Είναι τα προβλεπόμενα από το σχέδιο διαμόρφωσης           

Ικανοποιητικής αντοχής           

Στερεωμένα με επάρκεια           

Τοποθετημένα σε όλα τα ελεύθερα άκρα (stoppers) του ικριώματος           

Δεν έχουν κενό με κατακόρυφη διάσταση μεγαλύτερη από 45cm           

ΠΑΡΑΠΕΤΑ 
Τοποθέτηση σε όλα τα δάπεδα εργασίας με ελάχιστο ύψος 0.15m και στερεωμένα με 
ασφάλεια στους ορθοστάτες 

          

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
Στήριξη σε κατάλληλα πέλματα σύμφωνα με το σχέδιο διαμόρφωσης           

Τα πέλματα των ορθοστατών στηρίζονται πάνω σε βάσεις από μαδέρια και ομαλό 
έδαφος ή δάπεδο επαρκούς αντοχής 

          

ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Ασφαλείς και σε ικανοποιητικό αριθμό θέσεις κλιμάκων πρόσβασης στα διάφορα 
επίπεδα των ικριωμάτων ή άλλα ασφαλή μέσα πρόσβασης 

          

ΚΙΝΗΤΑ 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

Λείο, μη ολισθηρό και χωρίς εμπόδια πάτωμα έδρασης ικριώματος 
          

Τροχοί εφοδιασμένοι με κατάλληλες διατάξεις (stoppers) 
          



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ 

 
 

 

Β ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΑΚΡΑ 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

Τα ανοίγματα στα άκρα των δαπέδων και οροφών και σε όλες τις επιφάνειες, έχουν 
κατάλληλα και επαρκή κιγκλιδώματα (ελάχιστο ύψος 1.10m και μέγιστη ενδιάμεση 
απόσταση των οριζόντιων στοιχείων 0.45m)  

          

Γ ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

Δεν έχουν ελαττώματα           

Είναι τοποθετημένες με κλίση 1:4           

Είναι στερεωμένες στη βάση και στην κορυφή           

Το ύψος τους υπερβαίνει τη στάθμη πρόσβασης κατά 1.00m           

Δ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

Ζώνες ασφαλείας οι οποίες να φέρουν τους κατάλληλους μηχανισμούς [σχοινιά, 
ιμάντες προσάρτησης, μηχανισμό απορρόφησης ενέργειας (energy absorber), κρίκοι 
(γάντζοι) προσάρτησης] με την κατάλληλη σήμανση CE 

          

Κράνη ασφαλείας           

Ε ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

Είναι εκτός τάσης ή εκτρέπονται σε ασφαλή απόσταση           

Τοποθέτηση μονωτικών φραγμάτων ή άλλων αποτελεσματικών εμποδίων και 
σήμανση ώστε να εμποδίζεται η επαφή μηχανημάτων, οχημάτων ή άλλου 
εξοπλισμού και προσώπων με τα ηλεκτροφόρα καλώδια 

          

Τα ικριώματα που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς ή σε ηλεκτρική 
εγκατάσταση ή/και τοποθετούνται πάνω στην οροφή πολύ ψηλών κτηρίων είναι 
γειωμένα 

          

ΣΤ ΓΕΡΑΝΟΙ 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

Διαθέσιμο πιστοποιητικό ελέγχου του γερανού τύπου πύργου (tower crane) ή του 
κινητού γερανού (mobile crane) από αρμόδιο Επιθεωρητή 

          

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

  

 


