
Άδεια θερμών εργασιών
Πριν συμπληρώσετε τη φόρμα, εξετάστε εάν η θερμή εργασία μπορεί να γίνει σε εξωτερικό χώρο, ή εάν
μπορεί να υποκατασταθεί από άλλη εργασία που δε περιλαμβάνει σπίθες ή γυμνή φλόγα.         Σελίδα 1
Μέρος 1 οδηγίες:
1. βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το έντυπο. 
2. Συμπληρώστε τη σελίδα 1 και αποθηκεύστε 
την.
3. Συμπληρώστε τη σελίδα 2 και παραδώστε τη
στο τεχνικό που θα κάνει τη θερμή εργασία, 
κάνοντας έλεγχο για την εφαρμογή των
κατάλληλων μέτρων.
4. Ακολουθείστε τη κρατική νομοθεσία, μόνο 
εφόσον είναι αυστηρότερη. 
5. Εκδώστε μία άδεια ανά βάρδια και ανά
εργασία.

Λίστα αναγκαίων μέτρων προστασίας
Γενικά μέτρα προστασίας:

Έλεγχος των αρχικών πληροφοριών σε συνάρτηση με τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας. 
Η εργασία θα γίνει μόνο στο ορισμένο από την άδεια σημείο. 
Τα Sprinklers, οι μάνικες και οι πυροσβεστήρες είναι στα
σημεία τους και σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
Οι πυροσβεστήρες είναι σε κοντινή απόσταση.
Ο εξοπλισμός για τη θερμή εργασία είναι πιστοποιημένος και 
σε καλή κατάσταση.

Χώρος σε ακτίνα 11m από το σημείο της θερμής εργασίας. 
Άκαυστη κατασκευή, με άκαυστα πετάσματα, καλύμματα, 
μόνωση πλαγιοκαλύψεων κλπ. 
Καύσιμη οροφή / δαπέδο, προστατεύεται από πυρίμαχους 
μουσαμάδες ή κουρτίνες, μεταλλικές ασπίδες ή άλλα μη 
καύσιμα καλύμματα.
Δε διενεργείται καμία θερμή εργασία σε τοίχους ή οροφές με
κατασκευή από καύσιμα πάνελ. 
Όλα τα ανοίγματα σε τοίχους και συστήματα αερισμού έχουν 
καλυφθεί. 
Καύσιμα υλικά έχουν απομακρυνθεί από την άλλη πλευρά
πλαγιοκαλύψεων και οροφών.
Όπου είναι εφικτό, πυράντοχοι μουσαμάδες έχουν τοποθετηθεί
κάτω από το σημείο εργασίας, για να συλλέγουν σπινθήρες.

Θερμές εργασίες σε κλειστά δοχεία / εξοπλισμό:
Ο εξοπλισμός έχει καθαριστεί από κάθε καύσιμο υλικό.
Τα δοχεία έχουν καθαριστεί από κάθε εύφλεκτο υγρό, αέριο και
ατμούς. 
Δοχεία και σωλήνες υπό πίεση, έχουν απομακρυνθεί από το
χώρο ή έχουν απομονωθεί.
Ο εξοπλισμός υπό τάση έχει απενεργοποιηθεί και απομονωθεί.
Ένδειξη συγκέντρωσης αερίων (LEL) εφόσον απαιτείται:

Επίβλεψη εργασίας:
Συνεχής επίβλεψη κατά τη διάρκεια και για μια ώρα μετά το 
πέρας της εργασίας.
Ο επιβλέπων θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στη χρήση 
φορητών μέσων πυρόσβεσης.
Ο επιβλέπων θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί, όσον αφορά την 
επικινδυνότητα των θερμών εργασιών.
Ο επιβλέπων θα μπορεί να ειδοποιεί και να ενημερώνει τους 
τεχνικούς που κάνουν τη θερμή εργασία καθώς και να έχει τη 
δυνατότητα να σταματά τη θερμή εργασία, εάν απαιτείται. 
Επιπλέον επιβλέπων, παρόν στους παρακάτω ορόφους, για το 
τον έλέγχο σπινθήρων που ίσως πέσουν προς τα κάτω. 
Παρακολούθηση του χώρου για τρεις ώρες, μετά το πέρας της 
εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο. 

Λεπτομέρειες εργασίας:
Γινεται από: Τεχνικός Εργολάβος
Ονόματα:
Σημείο εργασίας (κτήριο / όροφος):
Είδος θερμής εργασίας:

Καύση 
Κοπή
Λείανση
Άλλο 

Θέρμανση σωλήνα
Συγκόλληση 
Επένδυση οροφής

Αποδοχή και παρακολούθηση:
Ο χώρος της θερμής εργασίας έχει ελεγχθεί, τα
κατάλληλα μέτρα έχουν εφαρμοστεί και δίδεται
η σχετική άδεια για την εργασία: Ναι Όχι
Εκδότης άδειας (όνομα):

Υπογραφή:

Ημερομηνία:
Λήξη άδειας:
Ημέρα: Ώρα:

Αριθμ. Άδειας:
Υπογραφές ολοκλήρωσης:
Τεχνικός:         
Ημέρα / Ώρα: 
Επόπτης:
Ημέρα / Ώρα:
Τελική ολοκλήρωση:
Ημέρα / Ώρα:
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Άδεια θερμών εργασιών
Πριν συμπληρώσετε τη φόρμα, εξετάστε εάν η θερμή εργασία μπορεί να γίνει σε εξωτερικό χώρο, ή εάν
μπορεί να υποκατασταθεί από άλλη εργασία που δε περιλαμβάνει σπίθες ή γυμνή φλόγα. Σελίδα 2
Μέρος 2 οδηγίες:
1. Ο ενεργών την εργασία: Η άδεια θα είναι σε
ευκρινές σημείο δίπλα στο χώρο εργασίας. 
Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, σημειώστε την
ημέρα/ώρα και ενημερώστε τον επιβλέποντα.
2. Ο επιβλέπων: Μετά την επίβλεψη,
υπογράφει την άδεια και καταγράφει την ημέρα
/ ώρα της ολοκλήρωσης της επίβλεψης.
Ενημερώνει το εκδότη της άδειας ότι η
επίβλεψη έχει ολοκληρωθεί.
3. Ο διενεργών το τελικό έλεγχο: Διενεργεί
τελικό έλεγχο του χώρου, υπογράφει και
καταγράφει την ημέρα / ώρα και αφαιρεί την
άδεια από το χώρο, για το αρχείο.

Λίστα αναγκαίων μέτρων προστασίας
Γενικά μέτρα προστασίας:

Έλεγχος των αρχικών πληροφοριών σε συνάρτηση με τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας. 
Η εργασία θα γίνει μόνο στο ορισμένο από την άδεια σημείο. 
Τα Sprinklers, οι μάνικες και οι πυροσβεστήρες είναι στα
σημεία τους και σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
Οι πυροσβεστήρες είναι σε κοντινή απόσταση.
Ο εξοπλισμός για τη θερμή εργασία είναι πιστοποιημένος και 
σε καλή κατάσταση.

Χώρος σε ακτίνα 11m από το σημείο της θερμής εργασίας. 
Άκαυστη κατασκευή, με άκαυστα πετάσματα, καλύμματα, 
μόνωση πλαγιοκαλύψεων κλπ. 
Καύσιμη οροφή / δαπέδο, προστατεύεται από πυρίμαχους 
μουσαμάδες ή κουρτίνες, μεταλλικές ασπίδες ή άλλα μη 
καύσιμα καλύμματα.
Δε διενεργείται καμία θερμή εργασία σε τοίχους ή οροφές με
κατασκευή από καύσιμα πάνελ. 
Όλα τα ανοίγματα σε τοίχους και συστήματα αερισμού έχουν 
καλυφθεί. 
Καύσιμα υλικά έχουν απομακρυνθεί από την άλλη πλευρά
πλαγιοκαλύψεων και οροφών.
Όπου είναι εφικτό, πυράντοχοι μουσαμάδες έχουν τοποθετηθεί
κάτω από το σημείο εργασίας, για να συλλέγουν σπινθήρες.

Θερμές εργασίες σε κλειστά δοχεία / εξοπλισμό:
Ο εξοπλισμός έχει καθαριστεί από κάθε καύσιμο υλικό.
Τα δοχεία έχουν καθαριστεί από κάθε εύφλεκτο υγρό, αέριο και
ατμούς. 
Δοχεία και σωλήνες υπό πίεση, έχουν απομακρυνθεί από το
χώρο ή έχουν απομονωθεί.
Ο εξοπλισμός υπό τάση έχει απενεργοποιηθεί και απομονωθεί.
Ένδειξη συγκέντρωσης αερίων (LEL) εφόσον απαιτείται:

Επίβλεψη εργασίας:
Συνεχής επίβλεψη κατά τη διάρκεια και για μια ώρα μετά το 
πέρας της εργασίας. 
Ο επιβλέπων θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στη χρήση 
φορητών μέσων πυρόσβεσης.
Ο επιβλέπων θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί, όσον αφορά την 
επικινδυνότητα των θερμών εργασιών.
Ο επιβλέπων θα μπορεί να ειδοποιεί και να ενημερώνει τους 
τεχνικούς που κάνουν τη θερμή εργασία καθώς και να έχει τη 
δυνατότητα να σταματά τη θερμή εργασία, εάν απαιτείται. 
Επιπλέον επιβλέπων, παρόν στους παρακάτω ορόφους, για το 
τον έλέγχο σπινθήρων που ίσως πέσουν προς τα κάτω. 
Παρακολούθηση του χώρου για τρεις ώρες, μετά το πέρας της 
εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο. 

Λεπτομέρειες εργασίας:
Γινεται από: Τεχνικός Εργολάβος
Ονόματα:
Σημείο εργασίας (κτήριο / όροφος):
Είδος θερμής εργασίας:

Καύση 
Κοπή
Λείανση
Άλλο 

Θέρμανση σωλήνα
Συγκόλληση 
Επένδυση οροφής

Αποδοχή και παρακολούθηση:
Ο χώρος της θερμής εργασίας έχει ελεγχθεί, τα
κατάλληλα μέτρα έχουν εφαρμοστεί και δίδεται
η σχετική άδεια για την εργασία: Ναι Όχι
Εκδότης άδειας (όνομα):

Υπογραφή:

Ημερομηνία:
Λήξη άδειας:
Ημέρα: Ώρα:

Αριθμ. Άδειας:
Υπογραφές ολοκλήρωσης:
Τεχνικός:         
Ημέρα / Ώρα: 
Επόπτης:
Ημέρα / Ώρα:
Τελική ολοκλήρωση:
Ημέρα / Ώρα:
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Άδεια θερμών εργασιών
Η άδεια αυτή δεν αποβλέπει στον προσδιορισμό όλων των κινδύνων, ούτε αποτελεί ένδειξη ότι δεν υπάρχουν
άλλοι κίνδυνοι. Με την παροχή της εν λόγω άδεια, ούτε η AIG ούτε κανένας από τους εργαζόμενούς της
παρέχει εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη χρήση αυτής της άδειας. Επιπλέον, ούτε η AIG ούτε
κάποιος από τους εργαζόμενούς της φέρει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο (πέρα από την ευθύνη που τυχόν
περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που μπορεί να εκδοθεί από την Εταιρία) για
προσωπική ή περιουσιακή ζημία ή απώλεια οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από ή συνδέεται με την
άδεια αυτή. Η υπαγωγή σε ή συμμόρφωση με οποιαδήποτε σύσταση σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται
κανένα αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας
βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ή όπως απαιτείται διαφορετικά από τυχόν νόμους, διατάξεις ή 
κανονισμούς. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για την ανακάλυψη ή/και την εξάλειψη τυχόν κινδύνων που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα, βλάβη ή ζημία. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν
πρέπει να εκλαμβάνονται ως οικονομικές, λογιστικές, φορολογικές ή νομικές συμβουλές και δεν δημιουργούν 
σχέση δικηγόρου-πελάτη.

Το παρόν έγγραφο δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τυχόν συστάσεις από τους κατασκευαστές του
εξοπλισμού σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για κάποια συγκεκριμένη διαδικασία δοκιμών ή συντήρησης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για την εξυπηρέτηση σχετικά με τον εξοπλισμό σας.

Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός. Οι
εταιρείες μέλη της AIG παρέχουν ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών καλύψεων περιουσίας, ατυχήματος, ζωής
και συνταξιοδότησης, και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και δικαιοδοσίες, σε πελάτες σε περισσότερες 
από 70 χώρες. Τα εν λόγω προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και 
τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν 
ενδεχόμενους κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG είναι διαθέσιμες στο www.aig.com | YouTube: 
www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn:
www.linkedin.com/company/aig. Οι αναφερόμενες πηγές με επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την AIG
παρέχονται ως διευκόλυνση και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν
ενσωματώνονται ως παραπομπή στο παρόν έγγραφο.

H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σχετικά με τους κλάδους
περιουσίας, ζωής, συνταξιοδότησης και γενικών ασφαλίσεων του ομίλου American International Group, Inc. 
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.aig.com. Όλα τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες εκδίδονται ή παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του American International
Group, Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα και δικαιοδοσία. Οι ασφαλιστικές καλύψεις
διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης και τις σχετικές
απαιτήσεις έκδοσης αυτής. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από 
ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται
από ασφαλιστές υπερβάλλοντος κεφαλαίου.

Οι ασφαλιστές υπερβάλλοντος κεφαλαίου δεν συμμετέχουν γενικά σε εγγυητικά κεφάλαια δημοσίου και, ως εκ 
τούτου, οι ασφαλισμένοι δεν προστατεύονται από αυτά τα κεφάλαια.

AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A.
has its head office at 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT registration number
LU30100608. AIG Europe S.A. is authorised by the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by
the Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.:
(+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 

© American International Group, Inc. All rights reserved. 

COM-CG-09-0078 Άδεια θερμών εργασιών
Αναθεωρήθηκε: April 18, 2022

J1911786-10 AIG GR Hot Work Permit Greek.pdf - Page 03



Άδεια θερμών εργασιών

Προειδοποίηση!
ΘΕΡΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΓΙΑ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: __________________  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ: ______________ 

Προειδοποίηση!
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