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ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
Αριθ. 1028121/572/ΑΟ012 (1 ) 

Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996 για ορι
σμένες κατηγορίες υποχρέων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 664 του Ν. 22381 
1994 που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετή
σιων δηλώσεων φορσλογίας εισοδήματος. 

2. Την αριθμ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ 58Β'/29.1.1996) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι

κονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ

γούς Οικονομικών. 

3. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 
2020/1992 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οι
κονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες 

υποβολής φορολογικών δηλώσεων. 

4. Τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω μη παραλαβής 
εγκαίρως από τους φορολογούμενους των εντύπων της 

13 Μαρτίου 1996 

δήλωσης φορολογΙας εισοδήματος. 

5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικοΙ:Ι προϋπολογισμού. αποφασί
ζουμε: 

Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996 για τις 
κατωτέρω κατηγορίες φορολογουμένων, ως εξής: 

1. Για τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία η προθεσμία 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έληγε 

στις 2 Μαρτίου 1996, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και 
11 Μαρτίαυ 1996. 

2. Για τσυς υπόχρεους, στη δήλωση των οποίων περι
λαμβάνονται εισοδήματα α) από μισθωτές υπηρεσίες και 

β) από συμμετοχή σε εταlρεlα ή κοινοπραξία ή κοινωνία 

που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κα

τηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η προθεσμία 

των οποίων λήγει τη 17η Μαρτίου 1996, καθώς και για αυ
τούς που υποβάλλουν δήλωση επειδή έχουν υπερβεί το ει

κοστό πέμπτο (250) έτος της ηλικίας τους και δεν υποχρε
ούνται από άλλη διάταξη να υποβάλλουν δήλωση σε δια

φορετική ημερομηνία, η προθεσμία των οποίων λήγει την 

22η Μαρτίου, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και 26 
Μαρτίου 1996. 

3. Προκειμένου για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή 
ελεύθερσυς επαγγελματίες που ασκούν ατομικά το επάγ

γελμά τους ή ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, 

κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγ

γελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχι

κές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες της παραγράφου 2 
του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εφόσον όλοι οι ανωτέρω δεν τη
ρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγο

ρίας του κ'Β.Σ. και ανεξάρτητα αν υπόκεινται ή όχι στα 

αντικειμενικά κριτήρια, οι προθεσμίες που αναφέρονται 
στην 1021392/ΠΟΛ.1 047/16.2.1996 διαταγή μας, πα
ρατείνονται, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω: 

α) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία 

τους αρχίζει, κατά περίπτωση, από το γράμμα Α μέχρι 11 
Μαρτίου 1996, από 4 Μαρτίου. 

β) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία 

τους αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ, μέχρι 12 Μαρτίου 
1996, από 5 Μαρτίου. 

γ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία 

τους αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε, μέχρι 13 Μαρτίου 
1996, από 6 Μαρτίου. 

δ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία 
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του οποίου επισυνάπτεται οτην οικεία έκθεοη ελέγχου. Αριθ. 3006/5/56στ (5) 

Άρθρο 6 

Παροχή στοιχείων - πληροφοριών κ.λ.π. 

από τον ελεγχόμενο φορέα 

Οι ελεγκτές - μέλη του Ε.Σ. έχουν δικαίωμα κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους να λαμβάνουν γνώση 

οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περι

λαμβανομένων και των πρακτlκών1'ης Γ.Σ. και του Δ.Σ. του 

Ελεγχόμενου σωματείου. 

Επίσης η ΕΣΑΚ, η ΕΟΚ καθώς και οιοδήποτε όλλο όρ
γανο του οθλήματος της καλαθοσφαίρισης υποχρεούται 

να παρέχει κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ήθελε ζητή

σει το Ε.Σ. και έχει οχέση με τους ελέγχους των ΤΑΚ. 

Άρθρο 7 

Σύνταξη και υποβολή έκθεσης ελέγχου 

1.0 ελεγκτής μετά από κάθε έλεγχο πΟυ διενεργεί, συ
ντάσσει για κάθε ελεγχόμενο σωματείο (ΤΑΚ) έκθεση 

ελέγχου στην οποίο έχει υποχρέωση να περιλόβει, στην 

περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, τις κστά την κρίση 

του ενδεικνυόμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προ

βούν οι αποδέκτες της έκθεσης. 

2. Ο ελεγKτιjς, εντός 15νθημέρου από την ολοκλήρωση 
του ελέγχου υποβόλλει τη σχετική έκθεσή του στον πρόε

δρο του Ε,Σ. ο οποίος μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες 
στη συνέχεια την διαβιβάζει υποχρεωτικά: 

α. Στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό 

β. Στο Δ.Σ. της ΕΣΑΚ 

γ. Στη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου ΠΟυ αφορά ο έλεγ
χσς 

δ. Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρι
σης (Ε,ο.κ.) 

Άρθρο 8 

Λοιπά θέματα 

1. Το Ε,Σ. στεγάζεται στα γραφεία της ΕΣΑΚ. 

2. Η ΕΣΑΚ χορηγεί στο Ε.Σ. ΤΟν απαραίτητο εξοπλισμό 
για την λειτουργία αυτού και διαθέτει υπαλλήλους για την 

γραμμα~.,lαKή εξυπηρέτησή του. 

'Αρθρο 9 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ακροτελεύτια Διάταξη 

Από τις διατόξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμ

ματείας Αθλητιομού. 

Η οπόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 1996 

ο γΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Αθ. ΦΟΥΡΑΣ 

• • 

Χαρακτηρισμός του ηλεκτρονικού παιγνίου • Υ ΑΗΤ
SINO •. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΙΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατόξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 29171 .Περί ~ω
δικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων 

περί τυχηρών και μη παιγνίων •. 

2. Την υπ' αριθμ. 2 από 20.2.96 Γνωμοδότηση του Γνω
μοδοTlΚΟ(ι Συμβουλίου Παιγνίων. 

3. Την υπ, αριθ. 7ΟΟ4/3/12λε από 10.8.95 Απόφαοη 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης .Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

του Υπουργού Δημόσιας Τόξης στο Γενικό Γραμματέα 

κ.λ. π. του Υπουργείου Δημόσιας Ταξης. (ΦΕΚ Β 7241 
23.8.1995). 

4. Την υπ' αριθμ. 3Ο06/23/1-lα από 24.1 0.94 Απόφαση 
Υπουργού Δημόσιας Τόξης .Προϋποθέσεlς, δικαιολογη

τικά και διαδικασία χαρακτηρίσμο(ι των παιγνίων. (ΦΕΚ Β 
801/94). 

5. Οτι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προ
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι
σμού, αποφασίζουμε: 

Κατατάσσουμε το ηλεκτρονικό παίγνιο • Υ AHTSINO. 
οτην κατηγορία των. ΤΥΧΗΡΩΝ. παιγνίων, 'νιατί το αποτέ
λεσμα από τη διενέργεια του παιγνίου αυτού εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τ(ιχη και όχι από την τεχνική δεξιό
τητα του παίκτη. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε

ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 1996 

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜίΔΗΣ 

• 
Αριθ. 7568 Φ. 700.1 (6) 

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερ

μών εργασιών. . 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙθ. 7 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατόξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 .Περί 
εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων. (Α' 166). 

β. Τις διατόξεις ταυ όρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 
.Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα. (Α' 137), το οπαίο 
προστέθηκε με τσ άρθρο 27 τσυ Ν. 2081/1992 (Α' 154). 

γ. Τ ο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βόρος τΟυ Κροτικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληmικά μέτρο πυροπρο

στασΙας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση 

θερμών εργασιών σε λειτουργούντα κτίρια και εγκαταστά

σεις καθώς και στους ημιϋπαίθριαυς και υπαίθριους Χώ-

..... 
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ρους, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και 

ατυχημάτων, ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 

1. Η παρούσα Διάταξη έχει εφαρμογή σε κτίρια, εγκατα
στάσεις καθώς σε υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους 

που εκτελούνται θερμές εργασίες κοι που έχουν ως 

σκοπό τη συντήρηση, επισκευή, μετασκευή και μετα

τροπή χώρων, εγκαταστάσεων ή υλικών. 

2. Η παρούσα Διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε κατοικίες, 
σε κτίρια ή εγκαταστάσεις κατά το στάδιο κατασκευής 

τους, σε χώρους που λειτουργούν επιχειρήσεις που οι 

«θερμές εργασίες- αποτελούν μέρος της παραγωγικής δι

δαδικασίας αυτών, καθώς και σε κτίρια ή εγκαταστάσεις 

στις οποίες έχουν εφαρμογή όλλες διατάξεις σχετικές με 

το θέμα που ρυθμίζει η παρούσα. 

3. Για την εφαρμογή της παρούσας Διάταξης, με τον 
όρο .θερμές εργασίες- νοούνται η ηλεκτροσυγκόληση, η 

κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδή

ποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, 

φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, η στεγανο

ποίηση, το πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα (καθή

λωαη) και οποιαδήποτε όλλη εργασία παραγωγής θερμό
τητας, εκτός εάν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να δια

τηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας 

κάτω των 100·C. 
4. Μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα, θερμότητα ή σπιν

θήρα, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, 

είναι κυρίως: 

α. Συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετόλλων. 

β. Συσκευές χαλκοκόλληση ς και κασσιτεροκόλλησης. 

γ. Λυχνίες συγκόλλησης (καμινέτο). 

'Αρθρο 2 

Άδεια εργασίας 

1. Η εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρονται στο 
προηγούμενο άρθρο, επιτρέπεται μόνο αν εκδοθεί ειδική 

για το σκοπό αυτό όδεια και ληφθούν τα προβλεπόμενα 

από το επόμενο άρθρο προληπτικά μέτρα. 

2. Την υποχρέωση εφοδιασμού με ειδική άδεια θερμών 
εργασιών αναλαμβάνει το άτομο, που του ανατίθεται η 
εκτέλεση αυτών και σε περίπτωση ανάθεσης σε ειδικό συ

νεργεΙο, ο υπεύθυνος ουτού. 

3. Η άδεια, που θα είναι σύμφωνη με τσ συνημμένο Πα
ράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόοπαστο 
μέρος αυτής, είναι προοωπική, αμεταβίβαοτη και έγ

γραφη, εκδίδεται δε από τον κατά νόμο υπεύθυνο πυρα

αφαλείας 'του κτιρίου ή της εγκατάστασης που εκτελού
νται οι εργασίες και σε περίπτωση κωλύματος ή μή ύπαρ

ξης από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εκμεταλλευτή 

της επιχεΙΡησης αντίστοιχα και προσυπογράφεται από τον 

Μηχανικό ασφάλειας της επιχείρησης εφόσον υπάρχει τέ

τοιος. 

Α ν για τη διαπίστωση των συνθηκών ασφαλε ίας τΟυ χώ

ρου απαιτείται η γνώμη ειδικού, η άδεια προσυπογράφεται 

και απ' αυτόν. Η ισχύς της διαρκεί μέχρι και 24 ώρες και 
όταν απαιτείται επανεκδίδεται, έχει δε ως σκοπό: 

α. Τον επακριβή καθορισμό του χώρου στον οποίο θα 

εκτελούνται οι εργασΙες. 

β. Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων, που εγγυώνται 

την ασφάλεια του χώρου. 

γ. Την επίβλεψη και τήρηση των προληπτικών μέτρων 

κατά την εκτέλεση των εργασιών και 

δ. Την εξασφάλιση της επιτήρησης του χώρου για διάρ

κεια τουλόχιστον 1 ώρας μετά τη λήξη των εργασιών. 
4. Πριν την ανάθεση εργασιών με τρόπους ή μέσα που 

παράγουν γυμνή φλόγα ή υπερβολική θερμότητα πρέπει 

να εξετάζεται η δυνατότητα εκτέλεσής τους με όλλο 

τρόπο ή μέσο που δεν δημιουργεί κινδύνους εκδήλωσης 
πυρκαγιάς ή τη μεταφορά των αντικειμένων στα οποία θα 

γίνουν εργαοίες σε ασφαλή χώρο. 

5. Η εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης ή οξυγονο
κοπής πρέπει να ανατίθεται σε άτομα που διαθέτουν τα 
προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα. Οι 

συγκολλητές υποχρεούνται επιπλέον να εφαρμόζουν και 

τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 έως 1 Ο του Π.Δ. 95/ 
1978 (Α' 20) μέτρα σε ό, τι αφορά την πυρασφάλεια κατά 
το χρόνο της εργασίας τους. 

6. Μετά το πέρας των εργασιών η άδεια επιστρέφεται 
στον εκδότη της, ο οποίος προβοίνει στην ακύρωοή της. 

Άρθρο 3 

Προληπτικά μέτρα 

1 . Σε ακτίνα 1 Ο μέτρων από το σημείο που εκτελούνται 
θερμές εργασίες πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέ

τρα: 

α. Απομάκρυνση όλων των ευφλέκτων κινητών αντικει

μών, οτερεών και υγρών, των οωρών σκόνης και των ευ

φλέκτων υλικών επένδυσης ή μόνωσης, ξηρών χόρτων 

κ.λ.π. 

β. Κάλυψη με πυρίμαχα καλύμματα των έυφλέκτων δο

μικών στοιχείων, εξαρτημάτων και εγκαταστάσεων, όπως 

επενδύσεις τolχων και οροφών, καλωδίων, παρεμβυσμά

των, περιτυλιγμάτων αρμών κ.λ.π. 

γ. Σφράγιση όλων των ανοιγμάτων σε οροφές τοίχους 

και δάπεδα, απ' όπου 'διέρχονται σωληνώσεις, καλώδια, 

συστήματα μεταφοράς αντικειμένων καθώς και όλλες πα

ρόμοιες εγκαταστάσεις. 

δ. Διάθεση πυροσβεστικών μέσ(ό'Ι και επιτήρηση των 

εργασιών από το προσωιτικό πυρόσβεσης. 

2. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται: 
α. Έλεγχος της καλής λειτουργίας και κατάστασης των 

συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας πριν την έναρξη 

των εργασιών_ 

β. Έλεγχος των συσκευών κοπής και συγκόλλησης σε 

ό, τι αφορά τη σωστή διάταξη εργασίας και χρήσης τους. 

γ. Έλεγχος των κλειστών χώρων για τη διαπίστωση 

ύπαρξής επικίνδυνης ατμόσφαιρας και της σωστής εξαέ
ρωσης καθώς και την απομάκρυνση ευφλέκτων υλικών. 

δ. Εξακρίβωση ότι το άτομο που επιτηρεί την εκτέλεση 

των εργασιών γνωρίζει να χρησιμοποιεί τον πυροσβεστικό 
εξοπλισμό πσυ διαθέτει τσ κτίρισ ή η επιχεlΡηση και τη σή

μανση συναγερμσύ. 

ε. Ο έλεγχος, μετά την εκτέλεση των εργασιών, για τον 

εντοπισμό εστιών η πυρκαγιών που υποβόσκουν σε χώ

ρους που βρίσκονται πάνω/κάτω η δίπλα από τσ χώρο 

όπου έγιναν οι εργασίες. 

στ. Η γνώση του τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρε

σίας και η ακριβής αναφορά προς αυτή, σε περίπτωση εκ

δήλωσης πυρκαγιάς, της τοποθεσίας του συμβάντος, των 

υλικών πσυ καίγονται και κάθε όλλης σχετικης πληροφο

ρίας. 

3. Εάν οι πραγματικές συνθήκες το επιβόλλουν η από- . 

-- - .. • e. • .. 



1680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

σταση των 1 Ο μέτρων που προβλέπεται από την παρά
γραφο 1 αυτού του άρθρου, μπορεί ν' αυξηθεl. Ομοίως η 
απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί αν εξασφαλιστούν οι 

προϋποθέσεις απομάκρυνσης της πιθανότητας εμφάνι

σης επικίνδυνης ατμόσφαιρας, με τη μερική ή ολική δια

διακοπή της παραγωγικής διαδικαοίας ή όλλο πρόσφορο 

τρόπο. 

Άρθρο 4 

Επίβλεψη 

1. Ο υπεύθυνος πυρασφόλειας του κτιρloυ ή της επιχεί
ρησης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να επι

βλέπει το χώρσ που εκτελούνται οι εργασίες και να διαπι
στώνει ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από το προη

γούμενο άρθρο μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλεί 

την άδεια και διακόπτει τις εργασίες μέχρι την πλήρη συμ

μόρφωση. 

2. Την ευθύνη για την εφαρμογή των ΠΡQβλεπόμενων 
από την παρούσα διάταξη μέτρων, έχει ο υπεύθυνος πυ

ρασφαλείας του κτιρίσυ ή της επιχείρησης ή ο εκμεταλ-

λευτής αυτής καθώς και εκείνος που αναλαμβάνει την 

εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρανται στο άρθρσ 1 
της παρούσας. 

'Αρθρα 5 

Έλένχος τήρησης των μέτρων - Κυρώσεις 
1. Ο έλενχος για την εφαρμογή των προβλεπομένων 

από την παραύσα Διάταξη μέτρων ενεργείται από τα Πυ

ροσβεστικά όργανα, τα οπσία οι Διευθυντές των κτιρίων ή 

των επιχεφήσεων ή οι καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμεταλ

λευόμενοι ή οι υπεύθυνοι αυτών, υποχρεούνται να διευκσ

λύνουν το έργο τους. 

2. Οι παραβάτες της παραύσας διώκονται και τιμωραύ
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινι
κού Κώδικα. 

'3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ

νήσεως. 

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1996 
Ο Αρχηγός 

Αντιστράτηγος ΝίΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΒίΖΑΚΗΣ 

(εγκρίθηκε από .τον Υπουργό 

Δημόσιας Τάξης στις 29.2.96) 

. • ",e,_ - - ~- -- ~- -
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Τοιχοκολλείται στο 

χώρο εργασίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Συνημμένο στην υπ' αριθ. 

7/1996 ΠυροσβεσTlκή Διάταξη 

Εταιρεία: 

Τμήμα 

ΑΔΕΙΑ 

συγκόλλησης, οξυγονοκοπής και άλλων ε.πικινδύνων εργασιών 

(ονοματεπώνυμο - ιδιότητα) 

Ο κ .......................................................................................................................... . 
έχει αναλάβει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών που απαιτούν χρήση γυμνών 

φλογών.: ....................................................................................................................... . 

Χώρος εκτέλεσης εργασιών .......................................................................................... . 

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: 

Ημερομηνία. .............................. . 
Ωρα: Από ......................... έως ........................................ και 

από .......................... έως ....................................... . 
Ο χώρος εκτέλεσης εργασιών έχει ελεγχεί από πλευράς πυρασφαλείας: ΝΑΙ Ι ΟΧΙ 

(Διαπίστωση αν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα από το άρθρο 3 της 7/1996 
ΠυροσβεσTlκής Διάταξης). 

Επιτήρηση, από άποψη πυρασφάλειας, από υπεύθυνο άτομο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας και μέχρι ............ ώρες μετά την ολοκλήρωση της. 

(ονοματεπώνυμα επιτηρούντων) 

1 ............................................................. . 3 .............................................................. . 
2 ............................................................ . 4 .............................................................. . 

Αναγγελία πυρκαγιάς 

Τόπος πλησιέστερου τηλεφώνου .................................................................................. . 
Αριθμός τηλεφώνου ...................................................................................................... · 
Τόπος πλησιέστερου αγγελτήρα πυρκαγιάς ................................................................. . 

(Ημερομηνία) 

(Υπογραφή υπεύθυνου 
Μ ηχανlκού ασφαλείας 

αν υπάρχει) 

(Ημερομηνία) 
(Υπογραφή υπεύθυνου 

πυρασφαλείας) 

(Ημερομηνία) 

(Υπογραφή υπεύθυνου 

για την εργασία) 

(Ημερομηνία) 
(Υπογραφή 
ειδικού αν 

απαιτείται) 
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