
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/771 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 25ης Ιανουαρίου 2018 

σχετικά με το εφαρμοστέο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης των 
διατάξεων αγκύρωσης που χρησιμοποιούνται σε δομικά έργα και προορίζονται να αποτρέπουν την 
πτώση προσώπων από ύψος ή να ανακόπτουν πτώσεις από ύψος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 
2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 28 και το άρθρο 60 στοιχείο η), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Δεν υπάρχει κατάλληλη απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης για 
διατάξεις αγκύρωσης που χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικά έργα και προορίζονται να αποτρέπουν την πτώση 
προσώπων από ύψος ή να ανακόπτουν τις πτώσεις από ύψος («διατάξεις αγκύρωσης»). Είναι, επομένως, αναγκαίο να 
καθοριστεί ποιο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης είναι εφαρμοστέο για τις 
διατάξεις αγκύρωσης. 

(2)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι διατάξεις αγκύρωσης προορίζονται να αποτρέπουν την πτώση προσώπων 
από ύψος ή να ανακόπτουν τις πτώσεις από ύψος, είναι σκόπιμο να επιλεγεί ένα σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης 
της σταθερότητας της επίδοσης το οποίο να περιλαμβάνει συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου της 
παραγωγής στο εργοστάσιο του κατασκευαστή και του ελέγχου/της δοκιμής δειγμάτων που λαμβάνονται από τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς πιστοποίησης προϊόντων στη μονάδα παραγωγής ή στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του 
κατασκευαστή, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε διατάξεις αγκύρωσης που χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικά έργα και προορίζονται να 
αποτρέπουν την πτώση προσώπων από ύψος ή να ανακόπτουν τις πτώσεις από ύψος. 

Άρθρο 2 

Η σταθερότητα της επίδοσης των διατάξεων αγκύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 
τους αξιολογείται και επαληθεύεται σύμφωνα με το σύστημα που καθορίζεται στο παράρτημα. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2018. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  

25.5.2018 L 129/82 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

Προϊόντα και χρήση για την οποία προορίζονται Ουσιώδη χαρακτηριστικά Εφαρμοστέο σύστημα 

Διατάξεις αγκύρωσης που χρησιμοποιούνται σε κατασκευα
στικά έργα και προορίζονται να αποτρέπουν την πτώση 
από ύψος ή να ανακόπτουν τις πτώσεις από ύψος 

Για όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 1+   

25.5.2018 L 129/83 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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