
  1 

 

 
 
 
 
 
ΑΘΗΝΑ,    -   -2010 
Αρ.Πρ.: Φ.Α/9.2/οικ.                  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΙI ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών  
Τµήµα Α’ Λειτουργίας Βιοµηχανιών 
Ταχ. ∆/νση    : Μεσογείων 119 
Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ν. Λεοντίου 
Τηλέφωνο     : 210-6965894 
FAX               : 210-6965963 

 

  
 

 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της υπ’ αριθ. Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/ 

22-12-2008  ΚΥΑ σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 

ανελκυστήρων. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

       ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική πράξη» 

(ΦΕΚ 136/Α/92). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α/87), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 

(περ. ε & κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ/34/Α/83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

6 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ/70/Α/84). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-

νητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.. 63/2005. (ΦΕΚ/98/Α/2005) 

4. Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου». (ΦΕΚ 34/Α/1983) 

5. Την υπ’ αριθµ. Φ.9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
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Έργων µε την οποία προσαρµόσθηκε στην ελληνική Νοµοθεσία η Οδηγία 95/16 ΕΚ του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών 

µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες». 

6. Την υπ’ αριθµ. οικ. 3354/91 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 149/Β/2001) «Καθορισµός 

πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή 

ελέγχου στον υποχρεωτικό τοµέα». 

7. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. 185/2009 Π.∆.«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, 

συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών  µε το Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασίας του σε  

«Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213/Α/2009). 

8. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθ. 189/2009 Π.∆. «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων 

των Υπουργείων (ΦΕΚ 189/Α/2009). 

9. Το Βασιλικό ∆ιάταγµα 37/23 ∆εκεµβρίου 1965/17 Ιανουαρίου 1966 (ΦΕΚ 10/Α/66) περί 

κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. 

10. Τη συµπλήρωση του πλαισίου εφαρµογής της Οδηγίας 95/16/ΕΚ του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε 

τους ανελκυστήρες», η οποία µεταφέρθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε την υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση. 

11. Τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ) όπως εκάστοτε ισχύει. 

12. Την ανάγκη για τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε τους ανελκυ-

στήρες ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις για την εφαρµογή των µέτρων 

που πρέπει να λαµβάνονται προκειµένου να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων 

κατά τη θέση σε λειτουργία και χρήση των ανελκυστήρων για τους οποίους εφαρµόζεται η 

υπ’ αριθµ. Φ.9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον 

κρατικό προϋπολογισµό 

 

αποφασίζουµε 

Άρθρο 1 

Γενικές ∆ιατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης: 

α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων που δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων της υπ’ αριθµ. Φ9.2/Οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 
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815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης, µε την οποία ενσωµατώθηκε η Οδηγία 95/16/ΕΚ, 

για τους εγκατεστηµένους ανελκυστήρες από 1.7.1999. 

β) Εφαρµόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανελκυστήρων, 

ειδικές διατάξεις και κανονισµοί που αφορούν στις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας 

ανελκυστήρων που ισχύουν ή όπως εκάστοτε θα ισχύουν, στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, 

στον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, στα µέτρα ασφαλείας και προστασίας των 

εργαζοµένων στους ανελκυστήρες, στον Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσε-

ων (ΚΕΗΕ), όπως αυτός αντικαταστάθηκε µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η έκδοση/4.3.2004 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/ Β/04) υπουργική απόφαση που ελέγχο-

νται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες αρχές κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου. 

γ) Εφαρµόζονται υποχρεωτικά, όπως κάθε φορά ισχύουν, οι διατάξεις κατάταξης των ηλε-

κτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι διατάξεις περί κατοχύρωσης των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων για την εκπόνηση και υπογραφή της µελέτης των ανελκυστή-

ρων, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα. 

δ) Οι διατάξεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των φρεατίων, του θαλάµου, 

του µηχανοστασίου, αν υπάρχει, και της προσπέλασης σε αυτό, όπως ορίζονται στην υπ’ 

αριθµ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/97) κοινή υπουργική απόφαση, εφαρµόζονται 

υποχρεωτικά από τις αρµόδιες αρχές κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου. 

 

Άρθρο 2 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα. 

Για την ηλεκτροδότηση προς εκτέλεση των απαραίτητων δοκιµών εγκατάστασης και ρύθµι-

σης των ανελκυστήρων, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του, υποβάλ-

λει στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του Συστήµατος δήλωση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

∆ΟΤΗΣΗΣ», από τους έχοντας αυτό το δικαίωµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

κατάταξης των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την κατοχύ-

ρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.  

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ή του Συστήµατος Ηλεκτροδότησης χορηγεί, προσωρινά, ρεύµα, 

η παροχή του οποίου διακόπτεται, αυτοδικαίως, µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από 

την ηµεροµηνία ηλεκτροδότησης, εφόσον δεν έχει στη συνέχεια προσκοµιστεί από τον 

ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους πρωτοκολληµένη αίτηση καταχώρη-

σης (προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης) ή βεβαίωση − απόφαση καταχώρησης ανελκυστή-

ρα, σύµφωνα µε το άρθρο 3, από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτο-

διοίκησης. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η παραπάνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί για 
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δύο (2) ακόµη µήνες µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

 

Άρθρο 3 

Καταχώρηση Ανελκυστήρα 

1. Στις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τηρείται αρχείο ανελκυ-

στήρων, το οποίο αποτελείται από το µητρώο και τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση δικαιο-

λογητικά των εγκατεστηµένων ανελκυστήρων. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής 

ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους υποβάλλει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αίτηση καταχώρησης στο µητρώο των ανελκυστήρων σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα Ι της παρούσας ΚΥΑ, που πρωτοκολλείται και θεωρηµένο αντίγραφό της 

παραδίδεται αυθηµερόν από την Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόµιµο 

εκπρόσωπό τους. 

Το Αντίγραφο της θεωρηµένης αίτησης επέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης καταχώρησης 

ανελκυστήρα και χρησιµοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του 

νόµιµου εκπροσώπου τους µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του Συστήµατος Ηλεκτροδότη-

σης και τις λοιπές αρχές. Η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα που γίνεται µε την 

πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρησης ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στα 

συνηµµένα δικαιολογητικά. 

Μαζί µε την αίτηση καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το 

νόµιµο εκπρόσωπό τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

1. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας θεωρηµένο από αρµόδια δηµόσια αρχή. 

2. Μηχανολογικό σχέδιο, σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, στο οποίο θα απεικονί-

ζονται η τοµή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του µηχανοστασίου εάν απαιτείται, ο 

τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για 

υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης µε την αντλία. 

3. Ηλεκτρολογικό σχηµατικό σχεδιάγραµµα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσµολογία των 

κυκλωµάτων ισχύος του κινητήρα, του ηλεκτρικού πίνακα, του θαλάµου, του φρεατίου και 

του µηχανοστασίου), σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 

4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις 

οποίες δηλώνεται: 
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(α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον 

διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους. 

(β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη. 

(γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή 

τον διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν). 

(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή µε αναφορά στον 

υπεύθυνο συντηρητή (εις διπλούν).  

5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση, στην 

πρώτη σελίδα, των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα. 

6. Ανάλογα µε τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστήρα θα προσκοµίζονται αντίστοιχα 

τα ακόλουθα έγγραφα, βάσει των παραρτηµάτων της υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 

815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης: 

α) Εξακρίβωση ανά µονάδα. 

i. ∆ήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύµφωνα µε το παράρτηµα II – Β της υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/Οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης (θεωρηµένη από τον 

αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου). 

ii. Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισµένου φορέα σύµφωνα µε το παράρτηµα Χ της υπ’ 

αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης. 

β) Τελικός έλεγχος. 

i. ∆ήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύµφωνα µε το παράρτηµα II – Β της υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης (θεωρηµένη από τον 

αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου). 

ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το παράρτηµα V της υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή ∆ήλωση Πιστότητας του Κατασκευα-

στή και Βεβαίωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύµφωνα µε το 

παράρτηµα XIΙΙ της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) συµπληρωµένο από έλεγχο 

σχεδιασµού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύµφωνος προς τα εναρµονισµένα πρότυπα. 

iii. Βεβαίωση τελικού ελέγχου σύµφωνα µε το παράρτηµα VI της υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης. 

γ) ∆ιασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων «Ανελκυστήρες». 

i. ∆ήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύµφωνα µε το παράρτηµα II – Β της υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης (θεωρηµένη από τον 

αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου). 



  6 

ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το παράρτηµα V της υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή ∆ήλωση Πιστότητας του Κατασκευα-

στή και Βεβαίωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύµφωνα µε το 

παράρτηµα XIΙΙ της υπ’ αριθµ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής 

απόφασης, συµπληρωµένο από έλεγχο σχεδιασµού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύµφωνος 

προς τα εναρµονισµένα πρότυπα. 

iii. Βεβαίωση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα XII της ΚΥΑ 

Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97). 

δ) ∆ιασφάλιση ποιότητας παραγωγής. 

i. ∆ήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύµφωνα µε το παράρτηµα II – Β της υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης (θεωρηµένη από τον 

αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου). 

ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε το παράρτηµα V της υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης ή ∆ήλωση Πιστότητας 

του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή 

σύµφωνα µε το παράρτηµα XIΙΙ της υπ’ αριθµ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής 

υπουργικής απόφασης, συµπληρωµένο από έλεγχο σχεδιασµού, αν αυτός δεν είναι πλήρως 

σύµφωνος προς τα εναρµονισµένα πρότυπα. 

iii. Βεβαίωση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα XIV της υπ’ 

αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης. 

ε) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας: 

i. ∆ήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύµφωνα µε το παράρτηµα II – Β της υπ’ αριθµ. 

Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης (θεωρηµένη από τον 

αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου). 

ii. Βεβαίωση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα XIΙΙ της υπ’ 

αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) κοινής υπουργικής απόφασης.  

Τα έγγραφα των περιπτώσεων α),β),γ),δ) και ε), εφόσον προέρχονται από φορείς διαπιστευ-

µένους από το Ε.Σ.Υ.∆. ή αρµοδίως κοινοποιηµένους µέσω διαπιστωτικής πράξης από την 

αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας, περιλαµβάνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στα υποδείγµατα των παραρτη-

µάτων της παρούσας απόφασης.  Όσα από αυτά έχουν εκδοθεί µε την παλιά τους µορφή και 

είναι σε ισχύ, γίνονται αποδεκτά από τις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδι-

οικήσεων µέχρι τη λήξη της ισχύος τους. 

II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα που εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν το 

έχει, µπορεί να το λαµβάνει µε αίτηση του από την αρµόδια υπηρεσία της οικείας Νοµαρχια-

κής Αυτοδιοίκησης.  

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις 

οποίες δηλώνεται: 

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή 

τον διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν). 

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή µε αναφορά στον 

υπεύθυνο συντηρητή (εις διπλούν). 

3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση, στην πρώτη σελίδα, των στοιχεί-

ων της ταυτότητας του ανελκυστήρα. 

4. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. 

ΙΙΙ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1. Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας που υπάρχει στην προέγκριση. 

2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 

3. Μηχανολογικό σχέδιο, σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, στο οποίο θα απεικονί-

ζονται η τοµή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του µηχανοστασίου εάν απαιτείται, ο 

τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για 

υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης µε την αντλία. 

4. Ηλεκτρολογικό σχηµατικό σχεδιάγραµµα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσµολογία των 

κυκλωµάτων ισχύος του κινητήρα, του ηλεκτρικού πίνακα, του θαλάµου, του φρεατίου και 

του µηχανοστασίου), σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 

5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες 

δηλώνεται: 

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή 

τον διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν).  

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή µε αναφορά στον 

υπεύθυνο συντηρητή (εις διπλούν).  

6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση, στην πρώτη σελίδα, των στοιχείων 

της ταυτότητας του ανελκυστήρα. 

7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. 

IV. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν και δεν υπάγονται στις κατηγορίες 

Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ του άρθρου αυτού, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόµιµης λειτουργίας, 
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καταχωρούνται µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου 

τους στην αρµόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

2. Για την καταχώρηση των ανελκυστήρων αυτών κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας. 

ii. Μηχανολογικό σχέδιο, σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, στο οποίο θα απεικονί-

ζονται η τοµή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του µηχανοστασίου εάν απαιτείται, ο 

τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για 

υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης µε την αντλία. 

iii. Ηλεκτρολογικό σχηµατικό σχεδιάγραµµα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσµολογία 

των κυκλωµάτων ισχύος του κινητήρα, του ηλεκτρικού πίνακα του θαλάµου, του φρεατίου 

και του µηχανοστασίου), σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 

iv. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής στις 

οποίες δηλώνεται: 

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή 

τον διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν). 

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή µε αναφορά στον 

υπεύθυνο συντηρητή (εις διπλούν). 

v. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση, στην 

πρώτη σελίδα, των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα. 

vi. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. 

3. α) Με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταχωρεί τον ανελκυστήρα στο µητρώο και χορηγεί εντός 

τριάντα (30) ηµερών βεβαίωση − απόφαση καταχώρησης, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της 

παρούσας απόφασης, στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόµιµο εκπρόσωπό τους. 

β) Η πρωτοκολληµένη αίτηση καταχώρησης θεωρείται προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης 

ανελκυστήρα και χρησιµοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του 

νόµιµου εκπροσώπου τους µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του Συστήµατος Ηλεκτροδότη-

σης και τις λοιπές αρχές.  

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, κατά την καταχώρηση του ανελκυστήρα από την αρµόδια 

υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παραβάσεις ή παρεκκλίσεις 

από τις διατάξεις του άρθρου 1, ο ανελκυστήρας θα καταχωρείται στο µητρώο, εκτός αν οι 

παραβάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά θέµατα που αναφέρονται στην ασφαλή λειτουργία 

του ανελκυστήρα, τα οποία είναι αρµοδιότητα των φορέων ελέγχου σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/97), οπότε και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις.  
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5. Για τις περιπτώσεις ΙΙ έως ΙV το πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου εκδίδεται και κατατί-

θεται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε τις 

προθεσµίες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. 

 

Άρθρο 4 

Συντήρηση 

1. Για όλους τους εγκατεστηµένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική. 

2. Η συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών 

και µηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτηµάτων του ανελκυ-

στήρα, για εξακρίβωση και εκτίµηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία µπορεί να οδηγη-

θεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθµισης των 

µηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. 

Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουρ-

γίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορυθµίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισµό και τη 

λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και 

τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτηµάτων και των διατάξεων ασφαλείας. 

3. Το πρόγραµµα για τη συντήρηση διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας 

που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυ-

στήρα σε συνδυασµό µε τις διακρίσεις του άρθρου 15 της παρούσας. 

4. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συντηρείται περιοδικά µε συχνότητα που προσδιορίζεται ως 

ακολούθως:  

α) Για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε µονοκατοικίες, ανεξαρτήτως στάσεων και ορόφων, 

κάθε εξήντα (60) µέρες. 

β) Για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε πολυκατοικίες, σε κτίρια µε επαγγελµατική χρήση 

(π.χ. σχολεία, φροντιστήρια, ιατρεία, γραφεία κτλ) και σε ξενοδοχεία µέχρι 200 κλίνες, 

ανεξαρτήτως στάσεων και ορόφων, κάθε σαράντα πέντε (45) ηµέρες.  

γ) Για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους: 

i. σε δηµόσιους χώρους, σε σιδηροδροµικούς σταθµούς, σε αεροδρόµια, σε υπόγειες ή 

υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιµα από το ευρύ κοινό κτίρια (π.χ. εµπορικά 

κέντρα, πολυκαταστήµατα, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα κτλ) ή χώρους στάθµευσης, 

ii. σε χώρους που είναι εκτεθειµένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατµόσφαιρας ή του περι-

βάλλοντος χώρου όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, σε αυξηµένη ανάπτυξη 

σκόνης, σε αυξηµένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ.λ.π., 
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iii. σε ξενοδοχεία µε παραπάνω από 200 κλίνες  ή σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό 

(>10000 διαδροµές / εκκινήσεις την εβδοµάδα) και 

iv. σε νοσοκοµεία, ο αριθµός των συντηρήσεων ανέρχεται σε δύο φορές τον µήνα.. 

Στην περίπτωση εποχιακών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων του εδαφίου (γ) της παραγρά-

φου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθµός των προβλεπόµενων δύο συντηρήσεων τον µήνα, 

τηρείται αποκλειστικά για όσο διάστηµα αυτές λειτουργούν. 

5. Τακτικό πρόγραµµα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή σύµφωνα µε 

τον πραγµατικό αριθµό συντηρήσεων που έχει συµφωνηθεί µε τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειρι-

στή για κάθε ανελκυστήρα που έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από 

τις προβλεπόµενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα. 

6. Αν διακοπεί η λειτουργία ενός ανελκυστήρα µπορεί να µη γίνεται καµία συντήρηση κατά 

το διάστηµα της διακοπής. Αν όµως η διακοπή της λειτουργίας υπερβεί τους τρεις µήνες τότε, 

πριν τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να γίνει συντήρηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η 

διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα των παραπάνω περιπτώσεων  ανακοινώνεται στην αρµόδια 

υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης η οποία ενεργεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2δ 

του άρθρου 12. 

7. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους δύναται να συµφωνήσει µε 

τον εκάστοτε υπεύθυνο συντηρητή να γίνονται περισσότερες επισκέψεις ετησίως από τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 4, παράγραφος 4 και να παρέχονται ιδιαίτερες υπηρεσίες (βλάβες, 

επισκευές, ανταλλακτικά). 

 

Άρθρο 5 

Συνεργεία Συντήρησης 

1. Οι εργασίες συντήρησης σ’ έναν ανελκυστήρα γίνονται αποκλειστικά και µόνο από 

συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούµενη άδεια από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που 

τηρεί η ∆ιεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό. 

2. Κάθε κάτοχος αδείας σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (υπεύθυνος συντηρητής) έχει το 

δικαίωµα να προΐσταται σε (3) τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων. Ο µέγιστος 

αριθµός των κινητών συνεργείων που τα νοµικά πρόσωπα συντήρησης ανελκυστήρων  

µπορούν να διαθέτουν είναι αναλογικός των υπεύθυνων συντηρητών που διαθέτουν.                

3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 

έναν ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας ή ηλε-
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κτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας. Ο υπεύθυνος συντηρητής µπορεί να δηλώνεται ως µέλος ενός εκ 

των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωµα να προΐσταται. 

4. Κάθε κινητό συνεργείο µπορεί να πραγµατοποιεί την συντήρηση µέχρι διακοσίων σαράντα 

(240) ανελκυστήρων. 

5. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαρά-

ντα πέντε (45) λεπτά της ώρας. Ο επικεφαλής του συνεργείου συντήρησης και ο ιδιοκτήτης ή 

ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους επιβλέπουν αν εξαντλείται το παραπάνω 

χρονικό διάστηµα από το προσωπικό του εν λόγω συνεργείου.  

6. Οι εγκαταστάτες που ασχολούνται µε συντηρήσεις ανελκυστήρων, εφόσον πραγµατοποι-

ούν και εγκαταστάσεις, µπορούν να χρησιµοποιούν το προσωπικό των κινητών συνεργείων 

συντήρησης και σε εργασίες εγκατάστασης, εφόσον δεν συµπληρώνεται ο προβλεπόµενος 

αριθµός των 240 ανελκυστήρων που αυτό µπορεί να συντηρεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4 

του άρθρου 4. Το προσωπικό αυτό υποχρεωτικά αποτελείται µεταξύ των άλλων και από έναν 

αδειούχο εγκαταστάτη ∆΄ ειδικότητας. Οι αδειούχοι συντηρητές ∆’ ειδικότητας δεν έχουν 

δικαίωµα εγκατάστασης ανελκυστήρων. 

7. Σε περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν πραγµατοποιούνται, από παράλειψη του συντηρητή 

οι ελάχιστες συντηρήσεις που προβλέπονται στην παρούσα για τον συγκεκριµένο τύπο 

ανελκυστήρα, ή δεν τηρείται η ελάχιστη χρονική διάρκεια της συντήρησης των σαράντα 

πέντε (45) λεπτών της ώρας και οι προβλεπόµενες εργασίες συντήρησης, ο ιδιοκτήτης ή ο 

διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπό τους µπορεί να αναφέρεται στην αρµόδια Νοµαρχιακή 

Υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια του συνεργείου συντήρησης και το έχει εγγεγραµµένο 

στο Μητρώο που τηρεί για την ανάλογη επιβολή τυχόν κυρώσεων.  

8. Σε περίπτωση εργασιακής σχέσης του συντηρητή µε νοµικό πρόσωπο, για κάθε υποχρέωση 

του συντηρητή, ευθύνονται εξ αδιαιρέτου τόσο ο ίδιος ο συντηρητής ως φυσικό πρόσωπο όσο 

και το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου ενεργεί, εκπρόσωπος του οποίου οφείλει 

να επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του φυσικού προσώπου συντηρητή 

προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών. 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις συντηρητή 

1. (α) Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ενός 

ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος συντηρητής του συνεργείου συντήρησης προΐσταται  των σχετι-

κών ελέγχων και εργασιών συντήρησης που πραγµατοποιούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερις 

(4) µήνες για τους ανελκυστήρες της παραγράφου 4(α) και (β) του άρθρου 4 και κάθε τρεις 
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(3) µήνες για τους ανελκυστήρες της παραγράφου 4(γ) του άρθρου 4 και ενηµερώνει στην 

αντίστοιχη θέση το βιβλιάριο συντήρησης. 

(β) Στο βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο θεωρείται από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά την φάση της αρχικής και της περιοδικής καταχώρησης, 

αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και οι προβλεπόµενες κυρώσεις και καταχω-

ρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, του εκάστοτε συντηρητή και του εκάστοτε 

φορέα ελέγχου. Στο βιβλιάριο καταχωρούνται όλες οι ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγ-

χοι, συντήρηση και µεταβολές στη συντήρηση, µετατροπές, ατυχήµατα, υποδείξεις του 

συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους και κάθε άλλη 

σχετική λεπτοµέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει να 

είναι διαθέσιµο σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισµένων φορέων κατά τους έκτακτους 

ή περιοδικούς ελέγχους. Η θεώρηση κατά την φάση της καταχώρησης δεν νοµιµοποιεί το 

περιεχόµενο του βιβλιαρίου το οποίο αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε συντηρητή. 

2. Ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενηµερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις 

περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτηµάτων 

και στοιχείων του ανελκυστήρα. Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον 

περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να συνδράµει στη διεξαγωγή του. 

3. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται µετά από έγγραφη κλήση του κατά τη 

διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 

11 της παρούσας απόφασης. Οι υπηρεσίες που παρέχει, στα πλαίσια της παρούσας και της 

προηγούµενης παραγράφου, δεν επιφέρουν καµία οικονοµική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη ή το 

διαχειριστή του κτιρίου όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας. 

4. Ο υπεύθυνος συντηρητής µεριµνά και ενηµερώνει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόµιµο 

εκπρόσωπο τους για τις απαραίτητες επισκευές ή λήψη αναγκαίων µέτρων, σύµφωνα πάντα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ειδικότερα, στη 

περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπος τους δεν συµµορφώνε-

ται µε τις υποδείξεις του υπεύθυνου συντηρητή για επισκευές ή λήψη αναγκαίων µέτρων στον 

ανελκυστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, αυτός υποχρεούται να 

διακόψει τη λειτουργία του εν λόγω ανελκυστήρα και ταυτόχρονα να ενηµερώσει, αιτιολογώ-

ντας για τη διακοπή, τον παραπάνω ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόµιµο εκπρόσωπό 

τους και τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να προβεί 

στον έλεγχο και στις απαραίτητες ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας απόφα-

σης. Επίσης, µπορεί να διακόπτει τη συνεργασία του µε τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το 

νόµιµο εκπρόσωπό τους και ο τελευταίος να αναθέτει τη συντήρηση του ανελκυστήρα σε 
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άλλο υπεύθυνο συντηρητή σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 

του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο 

νόµιµος εκπρόσωπος τους δεν συµφωνεί µε την εκτίµηση του συντηρητή, έχει το δικαίωµα να 

απευθυνθεί σε φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγµατογνώµονα του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούται εντός 60 ηµερών να γνωµατεύσει τελεσίδικα 

για το θέµα που έχει προκύψει, η δε ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτο-

διοίκησης να εφαρµόσει τα αναφερόµενα στη γνωµάτευση. Σε περίπτωση οριστικής διαφωνί-

ας µεταξύ συντηρητή και ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους, η διακοπή 

της συνεργασίας θα πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ηµερών από τη διαπίστωση αυτή. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υποδείξεις του υπεύθυνου συντηρητή για επισκευές ή 

λήψη αναγκαίων µέτρων στον ανελκυστήρα είναι αβάσιµες, η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της 

οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει σε επιβολή κυρώσεων στον συντηρητή για 

παράβαση των υποχρεώσεών του. 

5. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα και εγγράφως τους εκάστοτε 

ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για την υποχρέωσή τους να αναθέσουν τον έκτακτο έλεγχο, µετά 

από ατύχηµα, µετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτηµάτων, 

µηχανισµών ή και αλλαγής χρήσης του ανελκυστήρα σε αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου 

ανελκυστήρων. 

6. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης να παραδίδει 

επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ’ ονόµατί 

του στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόµιµο εκπρόσωπό τους. 

7. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω: 

(α) Βιβλίο – µητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιηµένο και θεωρηµένο από την Υπηρεσία 

Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του 

συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθµός των στάσεων 

και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαµβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθµός 

φακέλου της Υπηρεσίας, αριθµός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθµός καταχώρησης, πλήρη 

διεύθυνση κτιρίου). 

(β) Βιβλίο – ηµερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιηµένο και θεωρηµένο ως 

ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγµατοποιούµενες κάθε µέρα συντηρήσεις. 

(γ) Μόνιµη έδρα µε αυτόµατο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η 

µόνιµη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία. 

(δ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισµό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων.  
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8. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση του ανελκυστή-

ρα, υποχρεούται να ενηµερώνει, εγγράφως, µε συστηµένη επιστολή είκοσι (20) τουλάχιστον 

µέρες προ της παραιτήσεως τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη 

διαχείριση του κτιρίου και να υποβάλλει στο διάστηµα αυτό την παραίτηση, µε Υπεύθυνη 

∆ήλωση του ν.1599/86, στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης για την ενηµέρωση του Μητρώου των 

συνεργείων συντήρησης. 

9. Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τον 

ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους, έξι (6) µήνες πριν τη λήξη της προθε-

σµίας, για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 

10 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15 της παρούσας. 

10. Σε περίπτωση νέας καταχώρησης, παραίτησης ή αλλαγής του υπεύθυνου συντήρησης, 

είναι απαραίτητο, εκτός από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 του υπεύθυνου 

συντήρησης και του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους, να υπο-

βληθεί στην οικεία ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από τον (νέο) 

συντηρητή, κατάσταση συντηρούµενων από αυτόν ανελκυστήρων καθώς και το τακτικό 

πρόγραµµα συντηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 

5 σχετικά µε το όριο της συντήρησης µέχρι διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστήρων. 

 

Άρθρο 7 

Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων − Μητρώο 

1. Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορηγείται στους έχοντες αυτό το δικαίω-

µα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και της κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 

2. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων υποβάλλεται στη ∆ιεύθυν-

ση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου είναι η µόνιµη έδρα του Συνεργείου, 

αίτηση του υπεύθυνου συντηρητή ή του νοµικού προσώπου, µε το οποίο συνδέεται µε νόµιµα 

αποδεικνυόµενο τρόπο  το φυσικό πρόσωπο, συνοδευόµενη από τα παρακάτω: 

(α) Τις πρωτότυπες επαγγελµατικές άδειες του υπευθύνου και των µελών που στελεχώνουν τα 

κινητά συνεργεία. 

(β) Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 7 

του άρθρου 6. 

(γ) Καταστάσεις συντηρούµενων ανελκυστήρων σελιδοποιηµένες (εις διπλούν σε έντυπη 

µορφή ή σε ηλεκτρονική µορφή), στις οποίες θα αναγράφονται οι ανελκυστήρες µε τον ίδιο 

τρόπο όπως στο Βιβλίο – µητρώο. 
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(δ) Υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής, του ν. 1599/1986 των 

µελών των κινητών συνεργείων ότι θα απασχολούνται µε τη συντήρηση ανελκυστήρων 

αποκλειστικά στο υπ’ όψη συνεργείο. 

(ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου των συνεργείων στην οποία δηλώνε-

ται: 

i. ότι απασχολείται µε τη συντήρηση ανελκυστήρων αποκλειστικά στα υπ’ όψη συνεργεία, 

ii. ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη συντήρηση των ανελκυστήρων που αναγρά-

φεται στις επισυναπτόµενες προς θεώρηση καταστάσεις, 

iii. ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα µέλη των συνεργείων του είναι ασφαλισµένα στο 

ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισµό. 

iv. η έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο – τηλεφωνητή. 

Αν ο υπεύθυνος των συνεργείων έχει το δικαίωµα να εκτελεί και εγκαταστάσεις ανελκυστή-

ρων πρέπει να το δηλώνει στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση, καθώς και ότι θα 

απασχολεί στις εργασίες εγκατάστασης µόνο το πλεονάζον προσωπικό από τη συντήρηση µε 

ονοµαστική αναφορά σε αυτούς σύµφωνα και µε την παράγραφο 6 του άρθρου 5. 

3. Η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητι-

κά και χορηγεί άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τα προηγούµενα 

θεωρώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα βιβλία και καταστάσεις. Η παραπάνω άδεια 

πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια από την ιδία Υπηρεσία. 

4. Στις περιπτώσεις αποχώρησης µελών των συνεργείων συντήρησης αυτά πρέπει να ειδοποι-

ούν τον υπεύθυνο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την παραλαβή της επαγγελµατικής τους άδειας 

ώστε να αντικαθίστανται έγκαιρα. Σε περίπτωση που εντός τριάντα (30) ηµερών το αργότερο 

δεν αντικατασταθούν τα αποχωρήσαντα µέλη των κινητών συνεργείων ή δεν τροποποιηθεί 

ανάλογα ο αριθµός των συντηρουµένων ανελκυστήρων, ανακαλείται η άδεια του συνεργείου 

συντήρησης ανελκυστήρων και επιβάλλονται στον υπεύθυνο του Συνεργείου ή/και του 

νοµικού προσώπου, µε το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο, οι προβλεπόµενες κυρώσεις 

από τον αρµόδιο Νοµάρχη.  

5. Στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης τηρείται µητρώο µε 

τις άδειες των συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. 

Στο µητρώο τηρείται φάκελος που περιλαµβάνει τα εξής: 

α) Την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων και τις πρωτότυπες επαγγελµατικές 

άδειες του υπευθύνου και των µελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία. Στην περίπτωση 

που ο συντηρητής είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, προσκοµίζεται το αντίγραφο της εγγραφής 

του στα µητρώα της Υπηρεσίας Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
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β) Οι καταστάσεις των συντηρουµένων από το συνεργείο αυτό ανελκυστήρων σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή. 

γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 ανάληψης και παραίτησης από συντηρήσεις. 

δ) Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχετικά στοιχεία. 

6. Αν εκτελούνται συντηρήσεις σε περιοχή διαφορετική από τη µόνιµη έδρα του συνεργείου 

συντήρησης αντίγραφα των στοιχείων καταχώρησης, του πιστοποιητικού του φορέα ελέγχου, 

της άδειας λειτουργίας κατά περίπτωση και της υπεύθυνης δήλωσης της περίπτωσης γ) της 

παραγράφου 5, αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

που τηρεί το σχετικό µητρώο. 

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5, η άδεια συνεργείου συντήρησης 

ανελκυστήρων είναι δυνατόν να χορηγείται και σε νοµικό πρόσωπο, εφόσον διαθέτει το 

νοµίµως αδειοδοτηµένο προσωπικό το οποίο συνδέεται µε αυτό µε σχέση εξηρτηµένης 

εργασίας νόµιµα αποδεικνυόµενης. Στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εξηρτηµένη αυτή 

σχέση εργασίας θα κατατίθενται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου. 

8. Οι άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων που έχουν χορηγηθεί σε νοµικά ή φυσικά 

πρόσωπα τα οποία έχουν στην δύναµή τους υπεύθυνο συντηρητή, συνεχίζουν να ισχύουν 

µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Μετά την λήξη τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας. 

9. Τα δηµόσια έγγραφα που τηρούνται στο µητρώο χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 

ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις, ∆ικαιώµατα ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόµιµου εκπροσώπου 

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους είναι υπεύθυνος, 

πέρα από την ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή και για τα κατωτέ-

ρω: 

α) Να µεριµνά για την αρχική πιστοποίησή του από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου για τους 

ανελκυστήρες των περιπτώσεων ΙΙ έως IV της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και τον 

περιοδικό επανέλεγχό του. 

β) Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόµενη ανωµαλία λειτουργίας. 

γ) Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και να διατηρεί το 

βιβλιάριο συντήρησης, του οποίου είναι ο νόµιµος κάτοχος, θεωρηµένο από την αρµόδια 

υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 



  17 

δ) Να µεριµνά για την ύπαρξη και καλή λειτουργία της διάταξης ειδοποίησης έκτακτης 

ανάγκης. 

2. Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους επιθυµεί την αλλαγή του 

συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως, µε συστηµένη επιστολή, το 

συνεργείο είκοσι (20) τουλάχιστον µέρες προ της αλλαγής και στο διάστηµα αυτό να αναθέτει 

τη συντήρηση σε νέο συνεργείο. Σε κάθε περίπτωση ανάληψης της συντήρησης από νέο 

υπεύθυνο συντηρητή, θα πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του 

κτιρίου ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους από τον απερχόµενο συντηρητή, όλοι οι απαραίτητοι 

κωδικοί και οι οδηγίες χρήσης για την λειτουργία του ανελκυστήρα ώστε να εξασφαλισθεί η 

απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία αυτού. Σε περίπτωση µη παράδοσης των παραπάνω από 

τον συντηρητή η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει 

σε επιβολή κυρώσεων στον συντηρητή για παράβαση των υποχρεώσεών του. 

3. Η νέα ανάληψη δηλώνεται µε υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του νέου συντηρητή 

(εις διπλούν) και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου, θεωρηµένες νοµίµως για το γνήσιο 

της υπογραφής, στην αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προσκοµίζοντας 

το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα, στο οποίο θα καταχωρείται η νέα ανάθεση και 

ανάληψη, καθώς και την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων. 

Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συντήρησης διαβιβάζεται στην ∆ιεύθυνση 

Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συντηρητή για να ενηµερωθεί το 

µητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. 

4. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους δεν µπορούν να 

αναθέτουν τις εργασίες συντήρησης του ανελκυστήρα που προβλέπονται στο άρθρο 4 της 

παρούσας σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή. 

5. Για ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν µετά  από τις 1.7.1999 οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές 

ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους οφείλουν, για λόγους ασφάλειας, να µεριµνούν για την λει-

τουργία της αµφίδροµης επικοινωνίας του θαλάµου του ανελκυστήρα µε υπηρεσία άµεσης 

βοήθειας. Για τους ανελκυστήρες που διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ελέγχου σύµφωνα µε 

προηγούµενες κανονιστικές διατάξεις, αυτό ισχύει µέχρι τη λήξη του και  η διάταξη της 

παρούσας παραγράφου, εάν δεν εφαρµόζεται ήδη, έχει εφαρµογή κατά την έκδοση του 

επόµενου πιστοποιητικού. 

6. Στην περίπτωση ανελκυστήρων που βρίσκονται σε κτίρια του δηµοσίου, σε σιδηροδροµι-

κούς σταθµούς, σε αεροδρόµια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθµευσης, σε 

ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών, σε νοσοκοµεία, σε θέατρα ή κινηµατογράφους, καθώς 

επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό π.χ. εµπορικά κέντρα, 
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πολυκαταστήµατα, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα κτλ,  η ύπαρξη και λειτουργία µέσων αµφί-

δροµης επικοινωνίας του θαλάµου του ανελκυστήρα µε υπηρεσία άµεσης βοήθειας καθίστα-

ται υποχρεωτική. Για τους ανελκυστήρες που διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό ελέγχου 

σύµφωνα µε προηγούµενες κανονιστικές διατάξεις, αυτό ισχύει µέχρι τη λήξη του και  η 

διάταξη της παρούσας παραγράφου, εάν δεν εφαρµόζεται ήδη, έχει εφαρµογή κατά την 

έκδοση του επόµενου πιστοποιητικού. 

 

Άρθρο 9 

Αναγνωρισµένοι / Κοινοποιηµένοι φορείς ελέγχου 

1. Οι αναγνωρισµένοι / κοινοποιηµένοι φορείς για την αξιολόγηση συµµόρφωσης – πιστότη-

τας των ανελκυστήρων κατά την έννοια της υπ’ αριθµ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/97) 

κοινής υπουργικής απόφασης ενεργούν όλους τους ελέγχους, αρχικούς, περιοδικούς και 

έκτακτους επανέλεγχους των ανελκυστήρων και εκδίδουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται 

στα παραρτήµατα της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 10 της παρούσας. 

2. Οι αναγνωρισµένοι / κοινοποιηµένοι φορείς που είναι αρµόδιοι για την αξιολόγηση της 

πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας 

καταχωρούνται σε κατάλογο που τηρείται από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της 

Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας  και κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλες τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Νοµαρχια-

κών Αυτοδιοικήσεων της χώρας καθώς και στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της 

Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας. 

3. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους αναθέτει τον έλεγχο του 

ανελκυστήρα σε αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου της επιλογής του, συµβουλευόµενος τον 

κατάλογο της παραγράφου 2, εκτός των νέων ανελκυστήρων για τους οποίους εφαρµόζεται η 

οδηγία 95/16/ΕΚ που ορίζει τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ως αποκλειστικά υπεύθυνο 

για την επιλογή φορέα ελέγχου. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 9 της παρούσας απόφασης, ο εγκαταστάτης ή 

ο συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως στον 

ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόµιµο εκπρόσωπό τους, τους φορείς ελέγχου της παρα-

γράφου 2 του παρόντος άρθρου, ούτως ώστε εκείνος να επιλέξει τον φορέα της προτίµησής 

του. 
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5. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους διαφωνήσει µε την έκθεση 

περιοδικού ελέγχου του φορέα τότε ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του 

άρθρου 10 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 

6. Ο παλαιός φορέας, εφόσον αντικατασταθεί, υποχρεούται να χορηγήσει πλήρες αντίγραφο 

του φακέλου του ανελκυστήρα που διατηρεί, µε το σύνολο των στοιχείων που έχει (σχεδια-

γραµµάτων, οικοδοµικής άδειας, µελέτης, πιστοποιητικών, οδηγιών χρήσης, συντήρησης, 

ελέγχου) στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόµιµο εκπρόσωπο τους που θα τα παραδώ-

σει µε την σειρά του στον νέο φορέα ελέγχου. Ο παλαιός φορέας δύναται να τηρεί στο αρχείο 

του αντίγραφο του φακέλου ανελκυστήρα που υποχρεούται να επιδεικνύει οποτεδήποτε του 

ζητηθεί από αρµόδιους φορείς εποπτείας και ελέγχου της αγοράς. 

 

Άρθρο 10 

Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιµές 

1. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατά-

στασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου 

ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας. Περιλαµβάνουν όλες τις 

δοκιµές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, 

όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους εκτός από τη χρήση δοκιµαστι-

κών βαρών, συµπληρωµένους σύµφωνα µε τις διατάξεις που εκδίδονται κατά καιρούς από το 

αρµόδιο Υπουργείο και επαναλαµβάνονται ως εξής: 

α) Για ανελκυστήρες µέχρι (6) έξη στάσεις, σε κτίρια µε χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία. 

β) Για ανελκυστήρες µε περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια µε χρήση κατοικίας, 

κάθε πενταετία. 

γ) Για ανελκυστήρες µέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια µε επαγγελµατική χρήση π.χ. σχολεία, 

φροντιστήρια, ιατρεία, γραφεία κτλ, κάθε τετραετία 

δ) Για ανελκυστήρες µε περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε κτίρια µε επαγγελµατική χρήση 

π.χ. σχολεία, φροντιστήρια, ιατρεία, γραφεία κτλ, ή / και σε ξενοδοχεία µέχρι 200 κλίνες κάθε 

τριετία.   

ε) Για ανελκυστήρες σε δηµόσιους χώρους, σε σιδηροδροµικούς σταθµούς, σε αεροδρόµια, σε 

υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθµευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειµένοι σε 

ιδιαίτερες επιδράσεις της ατµόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή 

χαµηλές θερµοκρασίες, σε αυξηµένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξηµένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε 

κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή νοσοκοµεία, σε θέατρα ή 
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κινηµατογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό 

π.χ. εµπορικά κέντρα, πολυκαταστήµατα, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα κτλ, κάθε έτος. 

Τα παραπάνω χρονικά διαστήµατα µεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα 

ορίζονται µε έναρξη την ηµεροµηνία έκδοσης του προηγούµενου πιστοποιητικού ελέγχου από 

αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. Τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου θα πρέπει να έχουν 

διάρκεια ισχύος τα ανωτέρω αναφερόµενα διαστήµατα. 

Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει προηγούµενων κανονιστικών διατάξεων ισχύουν 

τα διαστήµατα περιοδικότητας των εκάστοτε κανονιστικών διατάξεων.  

2. Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου του ανελκυστή-

ρα και εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής του, συµπληρωµέ-

νες µε τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Οικο-

νοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και θα αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφά-

λειας των υφιστάµενων ανελκυστήρων. 

3. Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρό-

σωπός τους έχει υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα 

ηµερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα στην ∆/νση Ανάπτυξης 

της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού 

ελέγχου του αναγνωρισµένου φορέα. 

4. Αν υπάρξει διαφωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών σχετικά µε την υπαιτιότητα των 

τεχνικών αποκλίσεων που ενδέχεται να διαπιστωθούν από τον περιοδικό έλεγχο και την 

αποδοχή ή µη της ευθύνης συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις του φορέα ελέγχου, µέχρι τον 

καταµερισµό των ευθυνών, δεν θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από 

την κείµενη νοµοθεσία. 

5. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπος τους διαφωνήσει µε την εκτίµη-

ση του φορέα ελέγχου ως προς την έκθεση ελέγχου του τελευταίου µπορεί είτε να τον 

αντικαταστήσει και να αναθέσει την σχετική διαδικασία σε άλλον φορέα ελέγχου είτε να 

προσφύγει στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο αναθέτει την επανάληψη του 

ελέγχου σε ανεξάρτητο πραγµατογνώµονα µε την παρουσία του εν προκειµένω φορέα 

ελέγχου. Το πόρισµα του ελέγχου αυτού είναι δεσµευτικό για όλους και βάσει αυτού καταµε-

ρίζονται ευθύνες και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στα πλαίσια της παρούσας κυρώσεις. 

Επιπλέον, αν διαπιστωθούν ευθύνες του φορέα ελέγχου επιβάλλονται τα πρόστιµα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 13 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 
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6. Οι φορείς ελέγχου θα µπορούν να εκτελούν ορισµένο αριθµό περιοδικών ελέγχων λαµβά-

νοντας υπόψη και το αν γίνονται και αρχικοί έλεγχοι την ίδια ηµέρα. Πιο συγκεκριµένα: 

α) Ένας περιοδικός έλεγχος ηµερησίως, εάν ο αριθµός αρχικών ελέγχων των ανελκυστήρων 

που διενεργούνται από τον ίδιο αρµόδιο ελεγκτή του φορέα (µε το βοηθητικό προσωπικό του) 

είναι δύο την ίδια ηµέρα. 

β) Έως τέσσερις περιοδικούς ελέγχους ηµερησίως, εάν δεν διενεργούνται αρχικοί έλεγχοι την 

ίδια ηµέρα από τον ίδιο αρµόδιο ελεγκτή του φορέα (µε το βοηθητικό προσωπικό του). 

γ) Έως δύο περιοδικούς ελέγχους, εάν ο αριθµός αρχικών ελέγχων των ανελκυστήρων που 

διενεργούνται από το ίδιο αρµόδιο ελεγκτή του φορέα (µε το βοηθητικό προσωπικό του) είναι 

ένας την ίδια ηµέρα. Επίσης κάθε εβδοµάδα, ένας αρµόδιος ελεγκτής (µε το βοηθητικό 

προσωπικό του) µπορεί να απασχολείται µε ελέγχους ανελκυστήρων µέχρι έξη (6) ηµέρες, 

οπότε και αντίστοιχα διαµορφώνεται ο συνολικός αριθµός αρχικών και περιοδικών ελέγχων 

ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τα εδάφια α, β και γ ως ανωτέρω. Ο µέγιστος ηµερήσιος αριθµός 

αρχικών ελέγχων, που µπορεί να απασχολείται το ίδιο πρόσωπο του φορέα ελέγχου, είναι δύο. 

 

Άρθρο 11 

Έκτακτοι έλεγχοι – Ατυχήµατα 

1. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται: 

α) Από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου, αν  επέρχεται σηµαντική µετατροπή στην 

εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Σηµαντική µετατροπή µπορεί να είναι η αλλαγή χρήσης του 

ανελκυστήρα, η αλλαγή χρήσης του κτιρίου, η τροποποίηση διαδροµής του ανελκυστήρα, η 

αλλαγή του ωφέλιµου φορτίου του ή η σηµαντική µεταβολή της ταχύτητας του. Στην περί-

πτωση αυτή ο συντηρητής ή ο εγκαταστάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον 

ιδιοκτήτη ή τον νόµιµου εκπρόσωπο του ή τον διαχειριστή για την ανάγκη διενέργειας 

έκτακτου ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα. 

β) Από τις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε περιπτώ-

σεις καταγγελιών για παράνοµη ή µη ορθή λειτουργία ή συντήρηση του ανελκυστήρα ή σε 

περίπτωση ατυχήµατος. Όταν η καταγγελία αφορά πολεοδοµική παράβαση, αρµόδιες είναι 

αποκλειστικά οι υπηρεσίες της Πολεοδοµίας οι οποίες ενεργούν σύµφωνα µε την νοµοθεσία 

και επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πλην της περίπτωσης ατυχήµατος, αρµόδιοι υπάλληλοι της 

∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης διενεργούν το ταχύτερο επιτόπιο έλεγχο και συντάσσουν έκθεση 

ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτό παρίσταται υποχρεωτικά και χωρίς αµοιβή ο υπεύθυνος 

συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ή/ και ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους, κατά την 
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κρίση των οργάνων ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν κάθε µέσο και βοήθεια για τον 

έλεγχο. Για την ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου ενηµερώνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά 

(µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της 

οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις ή παρατυπίες, επιβάλ-

λονται οι αντίστοιχα προβλεπόµενες από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις 

στον υπεύθυνο σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας. 

2. Για την περίπτωση του ατυχήµατος: 

α. Εάν η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης λάβει γνώση εντός των επόµενων 48 ωρών από την στιγµή 

που αυτό έλαβε χώρα, διενεργείται άµεσα έλεγχος και συντάσσεται έκθεση ελέγχου. Το 

κλιµάκιο ελέγχου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ενεργοποιείται εντός του ως άνω 

προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος, συγκροτείται εντός του Ιανουαρίου έκαστου έτους 

από τον οικείο Νοµάρχη από αρµόδιους υπαλλήλους.  

β. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ενεργοποιείται το µικτό όργανο / κλιµάκιο ελέγχου στο 

οποίο συµµετέχουν ένας αρµόδιος υπάλληλος για ανελκυστήρες της οικείας ∆ιεύθυνσης 

Ανάπτυξης, ένας πραγµατογνώµονας σε θέµατα ανελκυστήρων από το Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδας, ένας επιθεωρητής από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων που θα 

ορίζει το Ε.Σ.Υ.∆. και ένας εκπρόσωπος του επαγγελµατικού κλάδου των εγκαταστατών. Το 

µικτό όργανο / κλιµάκιο ελέγχου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται επίσης εντός 

του Ιανουαρίου έκαστου έτους από τον οικείο Νοµάρχη. Το µικτό κλιµάκιο υποχρεούται να 

εκτελέσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών την εν λόγω πραγµατογνωµοσύνη και τον σχετικό 

έλεγχο. 

Και στις δύο περιπτώσεις τα όργανα ελέγχου ενηµερώνονται άµεσα περί του ατυχήµατος από 

τους εµπλεκόµενους µε αυτό, τους σχετιζόµενους µε τον ανελκυστήρα και από τον υπεύθυνο 

συντηρητή και συντάσσεται έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στην 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

Στην έκθεση αυτή, το κατά περίπτωση ενεργοποιηµένο όργανο ελέγχου προβαίνει στον 

καταλογισµό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων που µπορεί να είναι και η διακοπή 

λειτουργίας του ανελκυστήρα για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόµενες σε µη τήρηση των 

προβλεπόµενων απαιτήσεων. 

Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξετάζει το θέµα έχοντας 

υπόψη την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης του Οργάνου ελέγχου, την έκθεση του συντηρητή 

την οποία υποβάλλει στην ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης µε ευθύνη του εντός πέντε (5) ηµερών από 

την ηµεροµηνία που θα λάβει γνώση του ατυχήµατος,  αλλά και τυχόν εκθέσεις άλλων 

Υπηρεσιών, και προβαίνει στον καταλογισµό ευθυνών, στην επιβολή τυχόν προστίµων 
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σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, στη διακοπή ή στη 

συνέχιση λειτουργίας του ανελκυστήρα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών απαιτείται, 

µε µέριµνα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους, έλεγχος από 

αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου και η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου για την έγκριση 

συνέχισης λειτουργίας του ανελκυστήρα. 

Αντίγραφο του πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόµιµο 

εκπρόσωπό τους στην οικεία ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης για ενηµέρωση του φακέλου του ανελκυ-

στήρα. Τα έξοδα των ζηµιών και του εκτάκτου ελέγχου βαρύνουν τον υπεύθυνο του ατυχήµα-

τος. 

 

Άρθρο 12 

∆ιακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα 

1. Με απόφαση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιβάλ-

λεται η διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που µετά από έλεγχο είτε αυτής 

της υπηρεσίας είτε αναγνωρισµένου φορέα ελέγχου κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, προκύψει 

ότι: 

(α) Ο ανελκυστήρας λειτουργεί χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόµιµες προϋποθέσεις εγκατάστα-

σης λειτουργίας και συντήρησής του ή χωρίς τα πιστοποιητικά αρχικών ή περιοδικών ελέγχων 

ανάλογα µε τη περίπτωση. 

(β) Κατά τον περιοδικό έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις οι οποίες δεν αποκαταστά-

θηκαν εντός τακτής προθεσµίας που έθεσε ο αναγνωρισµένος φορέας ελέγχου. 

(γ) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. 

2. (α) Προ της έκδοσης απόφασης διακοπής ανελκυστήρα η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της 

οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε σχετικό έγγραφό της ανακοινώνει έγκαιρα την 

πρόθεση της να προβεί σε διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα στον ιδιοκτήτη ή στον 

διαχειριστή ή σε αυτόν που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου και στον υπεύθυνο 

συντηρητή ή εγκαταστάτη. 

(β) Το παραπάνω σχετικό έγγραφο επιδίδεται µε συστηµένη επιστολή ή µε τηλεοµοιοτυπία ή 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με το έγγραφο αυτό ζητούνται οι λόγοι των αποκλίσεων 

από τις σχετικές διατάξεις. 

(γ) Μετά πάροδο δέκα πέντε (15) ηµερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου η ανωτέρω 

Υπηρεσία εκδίδει σχετική απόφαση συνεκτιµώντας τους λόγους των ως άνω υπευθύνων 

εφόσον έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία εντός της προθεσµίας αυτής. Η απόφαση διακοπής 

της λειτουργίας καθώς και κάθε άλλη απόφαση µε την οποία επιβάλλονται τεχνικές ή άλλες 
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βελτιώσεις αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις επιδίδεται στους ενδιαφεροµένους κατά τα ανωτέρω. 

(δ) Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας υλοποιείται από την ανωτέρω αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Ανάπτυξης, η οποία και προβαίνει στην σφράγιση των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης 

του ανελκυστήρα (Πίνακας χειρισµού, κεντρικός διακόπτης κλπ). Στην περίπτωση αυτή 

συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο σφράγισης που υπογράφεται και από τον εγκαταστάτη ή 

τον συντηρητή και τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του κτιρίου όπου βρίσκεται ο 

ανελκυστήρας ή του νόµιµου εκπροσώπου τους. Το πρωτόκολλο συντάσσεται σε τρία (3) 

αντίγραφα από τα οποία το ένα επικολλάται στον πίνακα χειρισµού του ανελκυστήρα, το άλλο 

παραµένει στον φάκελο του ανελκυστήρα στην ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχια-

κής Αυτοδιοίκησης και το τρίτο αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της 

Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας. 

(ε) Στη συνέχεια ειδοποιείται, από την οικεία ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, αµελλητί ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου ή του Συστήµατος Ηλεκτροδότησης  για να ενεργήσει ανάλογα. 

3. Εφόσον διαπιστωθεί άµεσος κίνδυνος από την λειτουργία του ανελκυστήρα, ειδοποιείται 

επειγόντως ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους, ο οποίος υποχρεού-

ται είτε µόνος είτε µαζί µε τον συντηρητή, να λάβει αµέσως προληπτικά µέτρα, µεταξύ των 

οποίων και την ακινητοποίηση του ανελκυστήρα. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µπορεί να αναστείλει, προσωρινά, µε σχετική απόφαση της την 

λειτουργία του ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται στην παρά-

γραφο 2, εφόσον διαπιστωθεί άµεσος κίνδυνος από την λειτουργία του ανελκυστήρα κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 11 του παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή 

εκδίδεται η σχετική απόφαση της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα, η 

οποία κοινοποιείται αµελλητί στον οικείο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του Συστήµατος 

Ηλεκτροδότησης για την άµεση διακοπή της ηλεκτροδότησης.  

 

Άρθρο 13 

Κυρώσεις 

Πέραν των οριζόµενων στο άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308 

(ΦΕΚ 815/Β/97), για τους παραβάτες των διατάξεων του παρούσας κοινής υπουργικής 

απόφασης ορίζονται τα εξής: 

1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει 

τον έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης και της 
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παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της 

εθνικής νοµοθεσίας, επιβάλλεται µε απόφαση του αρµόδιου Νοµάρχη πρόστιµο µέχρι 

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ υπέρ της Ν. Α. που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του κώδικα περί δηµόσιων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο 

µπορεί να διπλασιάζεται, µε την ίδια διαδικασία. 

2. Στους αναγνωρισµένους ή κοινοποιηµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 της υπ’ αριθµ. οικ.3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 

149/Β/2001) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης σε αναγνωρισµένους ή 

κοινοποιηµένους φορείς ελέγχου που εκτελούν πληµµελείς ή πλαστούς ή γενικότερα πλασµα-

τικούς ελέγχους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα κατά παράβαση της υπ’ 

αριθµ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρού-

σας κοινής υπουργικής απόφασης, εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής 

νοµοθεσίας, θα επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής 

Γραµµατείας Βιοµηχανίας, πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι πέντε 

χιλιάδες (25.000) ευρώ υπέρ της οικείας Ν. Α. όπου έχει έδρα ο φορέας, που βεβαιώνεται και 

εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα περί δηµόσιων εσόδων. Η απόφαση 

κοινοποιείται και στον αρµόδιο φορέα διαπίστευσης. 

3. Πρόστιµο επιβάλλεται για παραβάσεις των διατάξεων της υπ’ αριθµ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 

(ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφα-

σης στον αδειούχο εγκαταστάτη ή στον συντηρητή ∆’ ειδικότητας ή στον ιδιοκτήτη ή στο 

διαχειριστή ή στο νόµιµο εκπρόσωπο τους ή και σε οποιονδήποτε άλλον που αυθαίρετα 

προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του ανελκυ-

στήρα. Στους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές ∆΄ ειδικότητας µπορεί να επιβάλλο-

νται και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 29 του Β.∆.. της από 25 Μαΐου/14 

Ιουνίου 1938  (ΦΕΚ 224/Α/1938) και συνιστούν την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της 

επαγγελµατικής άδειας. 

4. Ενδεικτικά, ανάλογα µε το είδος της παράβασης και τις επιπτώσεις που αυτή µπορεί να έχει 

στην υγεία και ασφάλεια των χρηστών και των εργαζοµένων, τα επιβαλλόµενα από τον 

αρµόδιο Νοµάρχη πρόστιµα µπορούν να κλιµακώνονται ως εξής: 

α. Πρόστιµο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στην 

περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει σφραγισθεί η εγκατάσταση 

του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται σε λειτουργία ύστερα από παραβίαση των σφραγίδων και 

έχει συµβεί ατύχηµα. Το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται και στην περίπτωση ατυχήµατος κατά την 
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διάρκεια αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς µέριµνα για καταχώρηση, µη ανανέω-

σης καταχώρησης κ.λ.π.). 

β. Πρόστιµο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον 

συντηρητή ανελκυστήρα που παραβαίνει την εκτέλεση των καθηκόντων του και υποχρεώσε-

ων  όπως αυτά προκύπτουν από τα άρθρα 4, 5, 6, 7, και 8 της παρούσας κοινής υπουργικής 

απόφασης. 

γ. i) Πρόστιµο µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή 

στον νόµιµο εκπρόσωπο τους που παραλείπει να µεριµνήσει για την πιστοποίηση ή/και για 

την καταχώρηση του ανελκυστήρα και 

ii) Πρόστιµο µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον 

νόµιµο εκπρόσωπο τους που παραλείπει να µεριµνήσει για την ανανέωση καταχώρησης του 

ανελκυστήρα. 

Πριν την επιβολή των προστίµων i) και ii) πρέπει να διαπιστωθεί αν ο λόγος παράλειψης 

οφείλεται σε παρελκυστική τακτική του  ανωτέρω ή σε αµφισβήτηση της έκθεσης ελέγχου 

του φορέα ή σε διαφωνία για το ποιος είναι υπεύθυνος να καλύψει οικονοµικά τις αποκλίσεις 

(ο ιδιοκτήτης ή ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής) που επισήµανε ο φορέας στον έλεγχό του. 

Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπρόσωπού τους 

επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιµα, αλλιώς θα πρέπει να επιβληθούν οι κυρώσεις για τα 

άλλα εµπλεκόµενα µέρη. 

δ. Πρόστιµο από έξη χιλιάδες (6.000) ευρώ µέχρι εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ σε όποιον 

προβαίνει σε παράνοµη ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα. 

5. Σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ’ υποτροπή, ατυχηµάτων ή / και επικίνδυνων παραλείψεων 

είναι δυνατή η αφαίρεση της επαγγελµατικής άδειας του φυσικού και νοµικού προσώπου που 

έχει την ευθύνη συντήρησης του ανελκυστήρα. 

6. Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος που οδηγεί 

στον περιορισµό: 

− της εγκατάστασης ή και της θέσης λειτουργίας ή και της χρήσης του ανελκυστήρα, 

− της διάθεσης στην αγορά ή και της θέσης σε λειτουργία του κατασκευαστικού στοιχείου 

ασφάλειας 

και κάθε απόφαση: 

− προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα, 

− επιβολής προστίµου, 

αιτιολογείται και κοινοποιείται µε απόδειξη στον ενδιαφερόµενο, στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανίας της 
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Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας. 

 

Άρθρο 14 

Προσφυγές 

Κατά των αποφάσεων χορήγησης ή άρνησης χορήγησης άδειας συνεργείου, βεβαίωσης − 

απόφασης καταχώρησης ανελκυστήρα, επιβολής προστίµων ή κυρώσεων, χωρεί προσφυγή 

ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθε-

σµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προσφυγή αυτή ασκείται 

από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και κατατίθεται στην οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 

97/Α/55) όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Άρθρο 15 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου αφορούν αποκλειστικά ανελκυστήρες για 

τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου µε βάση την 

υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση ή άλλες 

προγενέστερες της παρούσας κανονιστικές διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους). Οι 

περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων για τους οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από 

αναγνωρισµένο φορέα εντάσσονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής 

απόφασης στο άρθρο 10 «Περιοδικοί Έλεγχοι και δοκιµές». 

2. α) Για τους εγκατεστηµένους ανελκυστήρες χωρίς άδεια λειτουργίας ή προέγκριση, 

ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, παρέχεται προθεσµία έως  31.12.2012, εντός της οποίας οι 

ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν σε 

αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των 

ανελκυστήρων των κτιρίων τους ανεξάρτητα από το έτος εγκατάστασής  τους. 

β) Για τους ανελκυστήρες µε άδεια λειτουργίας ή προέγκριση και για τους οποίους έχει 

παρέλθει τριακονταετία από την ηµεροµηνία εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσµία έως 

31.12.2010, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους 

υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστή-

ρων των κτιρίων τους από αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου. 

γ) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες µε άδεια λειτουργίας ή προέγκριση παρέχεται προθε-

σµία έως 31.12.2011, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί 
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τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των 

ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου. 

δ) Ειδικά για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε δηµόσιους χώρους, σε σιδηροδροµικούς 

σταθµούς, σε αεροδρόµια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιµα 

από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθµευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειµένοι σε ιδιαίτε-

ρες επιδράσεις της ατµόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ.: 

− σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, 

− σε αυξηµένη ανάπτυξη σκόνης, 

− σε αυξηµένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων, 

− σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή Νοσοκοµεία ή θέατρα ή κινηµατογράφους, 

− καθώς επίσης και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, παρέχεται προθεσµία έως 

31.12.2010, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους 

υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστή-

ρων των κτιρίων τους από αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου. 

Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το έτος 

εγκατάστασής του θα τεκµαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής του κτιρίου. Ο 

ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους ενηµερώνεται υποχρεωτικά εγγρά-

φως από τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα, 6 µήνες πριν τη λήξη της σχετικής 

προθεσµίας γι’ αυτή του την υποχρέωση. 

Για τους περιοδικούς ελέγχους των ανελκυστήρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα εντός των 

ανωτέρω αντιστοίχων χρονικών προθεσµιών από τη δηµοσίευση της παρούσας κοινής 

υπουργικής απόφασης. 

3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόµενες 

από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν ή/και 

έχουν την ευθύνη λειτουργίας µη νοµίµων ανελκυστήρων. 

4. Οι έλεγχοι στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σύµφω-

να µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα 

συµπληρωµένες µε τις διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδονται κατά καιρούς 

από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θα αφορούν τη 

βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των υφιστάµενων ανελκυστήρων. Ειδικότερα ισχύει: 

α) Για τους ανελκυστήρες του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 που λειτουργούν 

σε ∆ηµόσιους χώρους ελέγχονται τα σηµεία 1-18 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας 

απόφασης. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά 
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την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο έλεγχος του σηµείου (12) του Παραρτήµατος 

αυτού αφορά προαιρετικό και όχι δεσµευτικό σηµείο συµµόρφωσης. 

β) Για τους ανελκυστήρες των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 4, δύναται 

να εφαρµόζονται προαιρετικά οι παράγραφοι 5.8.3. και 5.14.3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 

και ελέγχονται τα σηµεία 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. 

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή 

εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο έλεγχος των σηµείων (3) και (6) του Παραρτήµατος αυτού 

αφορούν προαιρετικά και όχι δεσµευτικά σηµεία συµµόρφωσης. 

γ) Εφόσον κατά την διάρκεια των προγραµµατισµένων συντηρήσεων, λόγω εξάντλησης του 

κύκλου ζωής ή µετά από βλάβη, κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση λειτουργικών µερών 

του ανελκυστήρα, τότε ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιείται θα πρέπει να φέρει σήµανση 

CE, όπου προβλέπεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ  Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) και 

να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 για το τµήµα που αντικα-

θίσταται και συνεπώς ο περιοδικός έλεγχος θα συµπεριλαµβάνει συµπληρωµατικά και την 

αντίστοιχη δέσµη δοκιµών που προβλέπεται για το λειτουργικό µέλος που αντικαθίσταται.  

δ) Για την ανωτέρω περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, παρέχεται η 

προαιρετική δυνατότητα σε όποιον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόµιµο εκπρόσωπό τους το 

επιθυµεί να συµµορφωθεί µερικά ή πλήρως µε τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

81.80 όποτε το κρίνει απαραίτητο και τότε ο περιοδικός έλεγχος διαµορφώνεται αναλογικά 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου στο τµήµα που αυτές έχουν υιοθετηθεί. 

5. Για λόγους εξοικονόµησης ενέργειας για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους πριν την 

30/06/2009, δύναται προαιρετικά να γίνει αντιστάθµιση της άεργου ισχύος της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης. Η διάταξη αυτή καθίσταται υποχρεωτική για ανελκυστήρες που έχουν εγκα-

τασταθεί µετά την 01/07/2009. 

6. Για ανελκυστήρες σε κτίρια ιδιαιτέρου αισθητικής ή αρχιτεκτονικής σηµασίας, η εφαρµογή 

της παρούσας υπόκειται στους περιορισµούς και υποδείξεις της αρµόδιας αρχαιολογικής 

εφορίας νεότερων µνηµείων. 

 

Άρθρο 16 

Τελικές διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, καταργούνται οι 

διατάξεις της υπ’ αριθµόν Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) ΚΥΑ καθώς και οι 

διορθώσεις σφαλµάτων αυτής (ΦΕΚ 424/Β/2009), η υπ’ αριθµόν Οικ. Φ9.2/29362/1957 ΚΥΑ 
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(ΦΕΚ 1797/Β/2005) ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της 

παρούσας ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτή. 

 2. Όπου στην υπ’ αριθµ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/97) κοινή υπουργική απόφαση 

αναφέρεται «αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης» αυτή ορίζεται ότι είναι η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της 

Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας πλην των περιπτώσεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 3 αυτής 

όπου ορίζεται ότι είναι η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχα-

νίας.  

3. Η αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα, η βεβαίωση − απόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα 

και η άδεια συνεργείου ή συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων είναι τυποποιηµένες 

σύµφωνα µε τα παραρτήµατα της παρούσας απόφασης. 

4. Τα παραρτήµατα που προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος αυτής.  

 

Άρθρο 17 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβέρ-

νησης.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  

 

 

Αθήνα, ……. /……..  / 2010 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ        

      ΚΑΙ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                       ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

                  ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ                                           ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Ηµερ/νια και αρ. πρωτοκόλλου αρµόδιας 
Υπηρεσίας Νοµαρχίας 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
(πρωτοκολληµένη υπέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης καταχώρησης) 

 
ΠΡΟΣ: ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ .................................................................................................................
  
Στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή: 

Ο-Η  Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  
Τόπος 
κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

∆/νση Ηλεκτρ.Ταχυδρ. (e-mail):  
 
Στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου: 

Ο-Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  
Τόπος 
κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

∆/νση Ηλεκτρ.Ταχυδρ. (e-mail):  
 
Παρακαλώ  όπως καταχωρήσατε τον ανελκυστήρα που είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί στο κτίριο 

της οδού: …………..............…………………………………………………………………………     

στο ∆ήµο:.…………………………………………………………………………………………………   

Συνηµµένα υποβάλλω την πλήρη  σειρά των απαιτούµενων για την καταχώρηση δικαιολογητικών, σας 

δηλώνω δε ότι τα δικαιολογητικά αυτά έχουν εκδοθεί κατά τη νόµιµη διαδικασία και ανταποκρίνονται 

πλήρως στις προδιαγραφές και τους όρους που ορίζονται από τις κείµενες θεσµικές και λοιπές 

διατάξεις . 
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Συνηµµένα: 
 

1 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα (αν υπάρχει)  
2 Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα (αν υπάρχει)  
3 Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας  
4 Μηχανολογικό  σχέδιο  
5 Ηλεκτρολογικό σχηµατικό σχεδιάγραµµα   
6 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις Ν. 1599/86:  
  α Ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα  
  β Ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα  
  γ Ανάθεση της  συντήρησης του ανελκυστήρα  (εις διπλούν)  
  δ Ανάληψη της  συντήρησης του ανελκυστήρα  (εις διπλούν)  
7 Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα  
8 Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου  (εάν απαιτείται)  
9 Έγγραφα αρχικού ελέγχου που απαιτούνται, ανάλογα µε την διαδικασία πιστοποίησης:  
  α Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισµένου φορέα  (εάν απαιτείται)  
  β ∆ήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη  (εάν απαιτείται)  
  γ Βεβαίωση εξέτασης τύπου Ε.Κ.  (εάν απαιτείται)  
  δ Βεβαίωση τελικού ελέγχου  (εάν απαιτείται)  
  ε Βεβαίωση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας  (εάν απαιτείται)  

 
 
 

  Ηµεροµηνία: ………-…….201.. 
                Ο – Η     Αιτ….. 

  

 
 
 

                           (Υπογραφή) 
   
 



33 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

           
 
ΘΕΜΑ: Καταχώρηση  ανελκυστήρα, που είναι εγκατεστηµένος και  λειτουργεί  στο  κτίριο επί      
    της οδού ….............................................……….του ∆ήµου …….......................................... 
     

Ο/Η  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ….................……. 
Έχοντας υπόψη: 
1) Την αρ. …………………..... αίτηση τ.... ενδιαφερόµ..........….....................…...................……. 
και τα λοιπά κατά περίπτωση προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση του ανελκυστήρα. 
2) Την ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β) «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων». 
3) Την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/οικ............. (ΦΕΚ ....... /Β/...-...-2010) «Τροποποίηση και συµπλήρωση 
διατάξεων της υπ’ αριθ. Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/ 22-12-2008 ΚΥΑ σχετικά µε την εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων». 
4) Το υπ. αριθµ. .……………… πιστοποιητικό του φορέα ελέγχου ……...........………………  
5) Την  υπ’ αριθ. ..............(προηγούµενη καταχώρηση- ηµεροµηνία - φάκελος) καταχώρηση της Υπηρεσίας 
µας 

Αποφασίζουµε 
Καταχωρούµε τον εις το θέµα ανελκυστήρα, στο Μητρώο Καταχώρησης  Ανελκυστήρων της 
Υπηρεσίας µας, µε Αρ. Μητρώου Καταχώρησης: ………………….. και τα παρακάτω γενικά 
στοιχεία: 
Είδος ανελκυστήρα:      Ηλεκτροκίνητος          Υδραυλικός           προσώπων           προσώπων και 
αντικειµένων           αντικειµένων µε προσπελάσιµο θάλαµο  
Ονοµαστικό φορτίο:             Kg             Άτοµα                όροφοι             στάσεις    
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα:  .…... HP  
Αριθµός οικοδοµικής άδειας: ...………...… Εγκαταστάτης: .........…(ονοµ/νυµο & Α.Μ. ή Αρ. Άδειας)....... 
Η ανανέωση της καταχώρησης πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την …....…………. σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/οικ………… (ΦΕΚ……../Β/...-...-2010). 
Κατά της παρούσης απόφασης χωρεί προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 14 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ 
οικ………… (ΦΕΚ……../Β/...-...-2010). 
 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 

         - Αρχείο ∆/νσης 
- Μηχανογράφηση 
- ........................... 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …..................….. 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ……..............……. 
ΤΟΜΕΑΣ  …………………….. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Ταχ. ∆νση    :             
Ταχ. Κώδικας    :  
Πληροφορίες    : 
Τηλέφωνο    : 
Fax                     : 
Ηλεκτρον. ∆/νση: 

……………..:       ....   / ...   / 20.... 
 
Αριθ. Πρωτ. :   …………………….. 
Αριθ. Mητρ. Καταχώρησης:  ……………...            
Αριθ. Φακ. : Φ.   

    

Προς :  (Ιδιοκτήτη ή ∆ιαχειριστή) 
 
 
Κοιν. : (οικείο πρακτορείο ∆ΕΗ ΑΕ)

Με εντολή Νοµάρχη 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 
 
 

            

 

Σχόλιο [GGB1]: ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΙ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α: Σηµεία ελέγχου  του  άρθρου  1 5  παρ .  4  
 

 Περιγραφή κατάστασης 
Σηµείο προ -
τύπου  ΕΛΟΤ 
ΕΝ 81.80 

1 Φρεάτια µερικώς κλειστό ή κλειστό µε πλέγµα. 6 & 7 

2 

Επισφαλής κλειδαριές θυρών φρέατος:
Περιγραφή: Σε ανελκυστήρες µε χειροκίνητες θύρες φρέατος (όχι αυτόµατες) οι 
κλειδαριές πρέπει να διαθέτουν µηχανική εξακρίβωση της κλειστής θέσης και 
ηλεκτρικές επαφές (προµανδάλωση). 

31 

3 

Θάλαµος χωρίς πόρτες:  
Περιγραφή:Οι θάλαµοι των  ανελκυστήρων πρέπει να φέρουν θύρες στις εξής 
περιπτώσεις: 
• Ο ανελκυστήρας έχει ταχύτητα µεγαλύτερη από 0 ,7  m / s e c .  
• Όπου  µε την είσοδο επιβάτη στο θάλαµο δεν διακόπτονται οι εξωτερικοί 
χειρισµοί. 

Ειδικά για ανελκυστήρες µε επιφάνεια θαλάµου µικρότερη από 0 ,6  τ.µ. (έως 2 
ατόµων) εάν δεν προβλέπεται από τους κανονισµούς η ύπαρξη θυρών, δύναται να 
συστήνεται η χρήση φωτοκύτταρων  κατανεµηµένων καθ’ ύψος της εισόδου στο 
θάλαµο. 

40 

4 'Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισµός κινδύνου στο θάλαµο. 46 
5 Έλλειψη ή ακαταλληλότητα συσκευής αρπάγης και περιοριστήρα ταχύτητας. 50 
6 'Έλλειψη ή ανεπαρκές σύστηµα συναγερµού. 71 
7 Σύστηµα ισοστάθµισης στους ορόφους. 3 
8 Ανεπαρκείς χώροι προστασίας στην άνω  και κάτω απόληξη φρέατος. 14 

9 
Ανεπαρκές µήκος ποδιάς προστασίας θαλάµου: 
Περιγραφή: Κάθε κατώφλι θαλάµου πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε προστατευτικό 
ποδιών, κατάλληλων διαστάσεων και κατασκευής. 

39 

10 Έλλειψη ή ανεπαρκές κιγκλίδωµα στη στέγη του θαλάµου. 43 

11 

Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην 
τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας:  
Περιγραφή: Συστήνεται η τάνυση του συρµατόσχοινου να επιτυγχάνεται µε βάρος 
και όχι ελατήριο και να ελέγχεται µέσω διακόπτη, ο οποίος να ενεργοποιείται σε 
περίπτωση χαλάρωσης του συρµατόσχοινου. 

51 

12 Έλλειψη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο. 52 
13 Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης σε υδραυλικούς ανελκυστήρες. 54 
14 Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστήρες (θαλάµου και αντίβαρου). 56 
15 Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόµοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου. 62 & 64 
16 Έλλειψη επιτηρητή φάσεων .  69 

17 Έλλειψη ή ανεπαρκής λειτουργία επιθεώρησης και διακόπτης τάσης (στοπ) στη 
στέγη του θαλάµου. 

70 

18 Ύπαρξη αντιστάθµισης της άεργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα. 

-- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

    .............…...........……:…....../....../201.. 

            Αριθµ. Πρωτ. : ........................... 

  

           Αριθµ. Φακέλ.: …...........……… 

 

ΠΡΟΣ : 1) ........(Εταιρεία)................. 

 

 

            2) ..........(Συντηρητή)................ 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………………. 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ  …..……………..   
ΤΟΜΕΑΣ  ………………. 
∆/ΝΣΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Tαχ. ∆/νση        :  
Ταχ. Κώδικας   :  
Πληροφορίες    :  
Τηλέφωνο        :  
Fax                   :  
Ηλεκτρον. ∆/νση: 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας συνεργείου -ων συντήρησης ανελκυστήρων στο νοµικό πρόσωπο  
   (Ν.Π.) ......................................……......... µε υπεύθυνο συντηρητή ……......……………... 
   Α.Φ.Μ. : .......... (Ν.Π.).. .................      ∆.Ο.Υ.: ..............(Ν.Π.).....…………… 

 
Ο/Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ………....…..………… 

Έχοντας υπόψη : 
1. Την Κ.Υ.Α. Φ9.2/οικ. 32803/1308/ΦΕΚ 815/Β/97 και την Κ.Υ.Α. . …......................................... 
2. Το Ν.3200/1955 «Περί ∆ιοικητικής Αποκεντρώσεως»,τους Νόµους 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α) και 

2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α) «Ίδρυση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.», το Π.∆. 30/1996 (ΦΕΚ 
21/Α) «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και τον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας 
Υπηρεσιών Νοµαρχίας ………….................................... (ΦΕΚ …....../...../.........). 

3. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α), το Ν. 1150/1949, τα Β.∆. της 25.5/14.6.1938 και της 
16/17.3.1950, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

4. Την υπ’ αριθ. ……....…… απόφαση τ….  Νοµάρχ….  ….................…………. «περί ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων στ....  Προϊστάµεν..  της ∆/νσης ................................». 

5. Την από ……………………. αίτηση  τ.....  ……........……………………………..........…….... 
σχετικά µε  την χορήγηση  άδειας συνεργείου-ων συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και τα λοι-
πά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ ................................ 

6. Την από ………………… Εισήγηση της Υπηρεσίας. 
7. ......................................................................................................................................................... 
  

Αποφασίζουµε 

1. Χορηγούµε άδεια  συνεργείου-ων συντήρησης ανελκυστήρων, διάρκειας πέντε ετών, στο Ν.Π. 

.....………………………………………………………… που στη δύναµή του έχει τον υπεύθυνο 

συντηρητή:……………………………………………………………………………… (ο οποίος έχει 

εξαρτηµένη σχέση εργασίας µε αυτή) µε τα παρακάτω ειδικά στοιχεία: 

  α) Στοιχεία υπεύθυνου συντηρητή: 

      Α.Φ.Μ.:………………………………., ∆.Ο.Υ.:….................……………………… 

      Κάτοχος άδειας:…………………….………………..........................................……………… 

      Αριθµός άδειας:…………….……………………………..... 

  β) Στοιχεία συνεργείου-ων: 

      ∆ιεύθυνση έδρας:…………..………………….…………………∆ήµος:.....................………… 
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      Αριθ. τηλέφωνου και τηλεφωνητή: ……..……………………………………………………… 

      Αριθµός κινητών συνεργείων:.…………………… 

      Μέγιστος αριθµός συντηρούµενων ανελκυστήρων :….......……… 

2. H άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κείµενων διατάξεων της ισχύουσας 
Νοµοθεσίας περί ανελκυστήρων, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άσκησης του 
επαγγέλµατος του µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής 
και µε τους εξής όρους: 

I. Η επαγγελµατική άδεια ( υπ’ αριθµό………….……………………………) του υπεύθυνου 
συντηρητή να είναι πάντα σε ισχύ.  

II. Για κάθε υποχρέωση του υπεύθυνου συντηρητή  ευθύνονται εξ αδιαιρέτου τόσο ο ίδιος ο 
συντηρητής ως φυσικό πρόσωπο όσο και το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου 
ενεργεί.  

III. Στις περιπτώσεις αποχώρησης µελών των κινητών συνεργείων συντήρησης, αυτά πρέπει εντός 
30 ηµερών το αργότερο να αντικατασταθούν. Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω 
προθεσµίας δεν αντικατασταθούν τα αποχωρήσαντα µέλη  ή δεν τροποποιηθεί ανάλογα ο 
αριθµός των συντηρούµενων ανελκυστήρων, ανακαλείται η παρούσα και επιβάλλονται  στον 
υπεύθυνο του συνεργείου  και στην εταιρεία  οι προβλεπόµενες κυρώσεις . 

IV. Σε περίπτωση  που ο ανωτέρω υπεύθυνος συντηρητής δεν ανήκει πλέον στην δύναµη  της 
ανωτέρω εταιρείας  µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, παύει η ισχύς  της παρούσας απόφασης. 

3. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόµου, µέσα σε προθεσµία 30 
ηµερών από της κοινοποίησής της σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, του Ν. 3200/1955 και 
του άρθρο 18 του Ν. 2218/1994, από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Η προσφυγή ασκείται 
δια µέσου της Υπηρεσίας µας ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ...................................... 
 

 

Με εντολή Νοµάρχη 

 

 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
- Αρχείο ∆/νσης 
- ........................... 
- ........................... 
 
ΣΥΝ. ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ: 
- Βιβλίο-Μητρώο 
- Βιβλίο-Ηµερολόγιο 
- Κατάσταση Συντήρησης Ανελκυστήρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

     ............................…..:…...../......../201.. 

            Αριθµ. Πρωτ. : ............................ 

  

           Αριθµ. Φακέλ.: …...........……… 

 

ΠΡΟΣ:........(Συντηρητή)...................... 

 

 

 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …..................…. 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ……………...…. 
ΤΟΜΕΑΣ  …………………..... 
∆/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Tαχ. ∆/νση        :  
Ταχ. Κώδικας   :  
Πληροφορίες    :     
Τηλέφωνο        :      
Fax                   :  
Ηλεκτρον. ∆/νση: 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση  άδειας  συνεργείου-ων  συντήρησης  ανελκυστήρων  στ.... ….........................… 
   ………………………………………………………………. 
  Α.Φ.Μ.: ....................………..           ∆.Ο.Υ.:……………………………. 
 

Ο/Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ………....…..………… 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Την Κ.Υ.Α. Φ9.2/οικ. 32803/1308/ΦΕΚ 815/Β/97 και την Κ.Υ.Α. ….................................... 
2. Το Ν.3200/1955 «Περί ∆ιοικητικής Αποκεντρώσεως»,τους Νόµους 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α) και 

2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α) «Ίδρυση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.», το Π.∆. 30/1996 (ΦΕΚ 
21/Α) «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και τον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας 
Υπηρεσιών  Νοµαρχίας ……………........................................ (ΦΕΚ …..../...../.........). 

3. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α), το Ν. 1150/1949, τα Β.∆. της 25.5/14.6.1938 και της 
16/17.3.1950, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.   

4. Την υπ’ αριθ. ……....…… απόφαση τ….  Νοµάρχ….  ….................…………. «περί ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων  στ....  Προϊστάµεν..  της ∆/νσης ................................». 

5. Την από……..……. αίτηση τ.... ενδιαφερόµεν..... ………......……………………………………. 
σχετικά  µε  την χορήγηση  άδειας συνεργείου-ων συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και τα λοι-
πά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ …............................ 

6. Την από ………………… Εισήγηση της Υπηρεσίας. 
7. ............................................................................................................................................................ 
 

Αποφασίζουµε 
 

1. Χορηγούµε άδεια συνεργείου-ων συντήρησης ανελκυστήρων, διάρκειας πέντε (5) ετών, στ....  

…………………………………………………………………………………………………µε τα 

παρακάτω ειδικά στοιχεία: 

  α) Στοιχεία υπεύθυνου συντηρητή: 

       Κάτοχος άδειας :…………………….……………………………………………………… 

       Αριθµός άδειας :…………….……………………………. 

  β) Στοιχεία συνεργείου-ων: 

      ∆ιεύθυνση έδρας:………………………………….…………… ∆ήµος:…...…..........…………… 

      Αριθ. τηλέφωνου και τηλεφωνητή ......……..……………………………………………………… 
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      Αριθµός κινητών συνεργείων :……………………………………. 

      Μέγιστος αριθµός συντηρούµενων ανελκυστήρων :………………. 

2. H άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κείµενων διατάξεων της ισχύουσας 
Νοµοθεσίας περί ανελκυστήρων, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άσκησης του 
επαγγέλµατος του µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής 
και µε τους εξής όρους: 

I. Η επαγγελµατική άδεια ( υπ’ αριθµό………….……………………………) του υπεύθυνου 
συντηρητή να είναι πάντα σε ισχύ.  

II. Στις περιπτώσεις αποχώρησης µελών των κινητών συνεργείων συντήρησης, αυτά πρέπει εντός 
30 ηµερών το αργότερο να αντικατασταθούν. Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω 
προθεσµίας δεν αντικατασταθούν τα αποχωρήσαντα µέλη ή δεν τροποποιηθεί ανάλογα ο 
αριθµός των συντηρούµενων ανελκυστήρων, ανακαλείται η παρούσα και επιβάλλονται στον 
υπεύθυνο του συνεργείου οι προβλεπόµενες κυρώσεις . 

3. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόµου, µέσα σε προθεσµία 30 
ηµερών από της κοινοποίησής της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 και 
του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994, από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Η προσφυγή ασκείται 
δια µέσου της Υπηρεσίας µας ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ...................................... 
 

 

Με εντολή Νοµάρχη 

 

 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
- Αρχείο ∆/νσης 
- ........................... 
- ........................... 
 
ΣΥΝ. ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ: 
- Βιβλίο-Μητρώο 
- Βιβλίο-Ηµερολόγιο 
- Κατάσταση Συντήρησης Ανελκυστήρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EK 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως αυτή 

ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 
 

(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 
Α/Α Πιστοποιητικού ................................................................. 
Αριθ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης ................................................................. 
Ιδιοκτήτης/∆ιαχειριστής (διαγράφεται ανάλογα) ................................................................. 
Τόπος Εγκατάστασης (οδός, αριθµός, ∆ήµος 
/Κοινότητα) 

................................................................. 

................................................................. 
Έτος εγκατάστασης ................................................................. 
Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) ................................................................. 
Τεχνικό Γραφείο Εγκατάστασης ................................................................. 
Εφαρµοζόµενο(-α) Πρότυπο(-α)  ................................................................. 
∆ιαδικασία πιστοποίησης1 και Α/Α 
πιστοποιητικού(-ών) 

................................................................. 

Α/Α σειράς ανελκυστήρα ................................................................. 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Είδος ανελκυστήρα(ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) ................................................................. 
Ανελκυστ. προσώπων/προσ. & αντικειµένων 
/αντικειµ. προσπελάσιµος (διαγράφεται ανάλογα) 

................................................................. 

Αριθµός σειράς ................................................................. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά2 ................................................................ 
Ονοµαστικό φορτίο (Kg) ................................................................. 
Αριθµός Ατόµων ................................................................. 
Αριθµός στάσεων/ορόφων ................................................................. 
Θέση Μηχανοστασίου ................................................................. 
(Τόπος)..........................., ...../...../.........(ηµεροµηνία) 
Ο δηλών εγκαταστάτης  
 
(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή ,Αρ. Μητρώου, Αριθµός Αδείας) 

 
 
 
 

                                                 
1 Ως διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να αναφέρεται µια από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 
α.«Εξακρίβωση κατά µονάδα», Παρ.Χ, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997)  
β. «Τελικός Ελεγχος»,  Παρ.VI και «Εξέταση Τύπου ΕΚ», Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 
815Β/1997)  
γ.«∆ιασφάλιση Ποιότητας Παραγωγής»,  Παρ.ΧΙV, Ενότητα ∆, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 
815Β/1997) και «Εξέταση Τύπου ΕΚ», Παρ.V, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 
δ.«∆ιασφάλιση Ποιότητας Προϊόντος(Ανελκυστήρας)»,  Παρ.ΧΙΙ, Ενότητα Ε, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ 
οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) και «Εξέταση Τύπου ΕΚ», Παρ.V, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ 
οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 
ε.«Πλήρης ∆ιασφάλιση Ποιότητας»,  Παρ.ΧΙΙΙ, Οδηγία 95/16/ΕΚ, ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997). 
2 Τρόπος ανάρτησης, Βασικά εξαρτήµατα ασφαλείας, Ταχύτητα λειτουργίας, Ηλεκτρικός Πίνακας, Τροχαλίες, Εµβολο, 
Κινητήριος Μηχανισµός, Θύρες θαλάµου, ∆ιαδροµή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

«ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α» 
(Παράρτηµα Χ, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ /Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως αυτή 

ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997)  
 

(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 
Α/Α Πιστοποιητικού ................................................................. 
Αριθ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης ................................................................. 
Ιδιοκτήτης/∆ιαχειριστής (διαγράφεται ανάλογα) ................................................................. 
Τόπος Εγκατάστασης (οδός, αριθµός, ∆ήµος / 
Κοινότητα) 

…………...……………………...….......
................................................................. 

Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) ................................................................. 
Τεχνικό γραφείο εγκατάστασης ................................................................. 
Ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου  ................................................................. 
Πρότυπο ελέγχου ................................................................. 
Α/Α Έκθεσης ελέγχου  ................................................................. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) ................................................................. 
Ανελκυσ. προσώπων/προσ. & αντικειµένων / 
αντικειµ. προσπελάσιµος (διαγράφεται ανάλογα) 

................................................................. 

Ονοµαστικό φορτίο (Kg) ................................................................. 
Αριθµός ατόµων ................................................................. 
Αριθµός στάσεων/ορόφων ................................................................. 
Θέση µηχανοστασίου ................................................................. 

Αποτελέσµατα Ελέγχου 
Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόµενη εγκατάσταση ανελκυστήρα 
πληροί  τις ανωτέρω αναφερόµενες απαιτήσεις. 
Παρατηρήσεις 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος  είναι προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισηµαίνεται ότι οποιεσδήποτε σηµαντικές µετατροπές 
γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, 
κατόπιν επανελέγχου.  
Εκδόθηκε στ...  .......................................(τόπος) στις ...../...../..........(ηµεροµηνία) 
Ο επόµενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο µέχρι ...../..../.......... 

Για το Φορέα 
................................................................... 

(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ «ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

(Παράρτηµα VI, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως αυτή 
ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 

 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 
Α/Α Πιστοποιητικού ................................................................. 
Αριθµός Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης ................................................................. 
Ιδιοκτήτης/∆ιαχειριστής (διαγράφεται ανάλογα) ................................................................. 
Τόπος εγκατάστασης (οδός, αριθµός, ∆ήµος / 
Κοινότητα) 

................................................................. 

................................................................. 
Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) ................................................................. 
Τεχνικό γραφείο εγκατάστασης ................................................................. 
Ηµεροµηνία διενέργειας του Ελέγχου  ................................................................. 
Πρότυπο ελέγχου ................................................................. 
Α/Α Έκθεσης ελέγχου  ................................................................. 
Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης τύπου/ 
Φορέας εξέτασης τύπου 

.................................................................

................................................................. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) ................................................................. 
Ανελκυσ. προσώπων/προσ. & αντικειµένων / 
αντικειµ. προσπελάσιµος (διαγράφεται ανάλογα) 

................................................................. 

Ονοµαστικό φορτίο (Kg) ................................................................. 
Αριθµός ατόµων ................................................................. 
Αριθµός στάσεων/ορόφων ................................................................. 
Θέση µηχανοστασίου ................................................................. 

Αποτελέσµατα Ελέγχου 
Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόµενη εγκατάσταση ανελκυστήρα 
πληροί τις ανωτέρω αναφερόµενες απαιτήσεις. 
Παρατηρήσεις 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος  είναι προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισηµαίνεται ότι οποιεσδήποτε σηµαντικές µετατροπές 
γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, 
κατόπιν επανελέγχου.  
Εκδόθηκε στ...  ........................................(τόπος) στις ...../...../..........(ηµεροµηνία) 
Ο επόµενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο µέχρι ...../..../........... 
 

Για το Φορέα 
................................................................... 

(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 



42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ .................................................................  

 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 
Α/Α Πιστοποιητικού ................................................................. 
Αριθµός Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης ................................................................. 
Αριθµός αρχικής οικοδοµικής άδειας ................................................................. 
Αριθµός φακέλου Προέγκρισης/ Άδειας λει-
τουργίας/ Καταχώρησης (διαγράφεται ανάλογα) 

 
................................................................. 

Ιδιοκτήτης/∆ιαχειριστής (διαγράφεται ανάλογα) ................................................................. 
Τόπος εγκατάστασης (οδός, αριθµός, ∆ήµος / 
Κοινότητα) 

.................................................................

................................................................. 
Υπεύθυνος Εγκαταστάτης (φυσικό πρόσωπο) ................................................................. 
Τεχνικό γραφείο εγκατάστασης ................................................................. 
Υπεύθυνος Συντηρητής (φυσικό πρόσωπο) ................................................................. 
Ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου  ................................................................. 
Πρότυπο ελέγχου ................................................................. 
Α/Α Έκθεσης ελέγχου  ................................................................. 
Α/Α Πιστοποιητικού ελέγχου/ 
Φορέας προηγούµενου ελέγχου 

.................................................................

................................................................. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Είδος ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) ................................................................. 
Ανελκυσ. προσώπων/προσ. & αντικειµένων / 
αντικειµ. προσπελάσιµος (διαγράφεται ανάλογα) 

................................................................. 

Ονοµαστικό φορτίο (Kg) ................................................................. 
Αριθµός ατόµων ................................................................. 
Αριθµός στάσεων/ορόφων ................................................................. 
Θέση µηχανοστασίου ................................................................. 
Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά1 ................................................................. 

Αποτελέσµατα Ελέγχου 
Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόµενη εγκατάσταση ανελκυστήρα 
πληροί τις ανωτέρω αναφερόµενες απαιτήσεις. 
Παρατηρήσεις 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Έλεγχος  είναι προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισηµαίνεται ότι οποιεσδήποτε σηµαντικές µετατροπές 
γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να εγκρίνονται από το Φορέα, 
κατόπιν επανελέγχου.  
Εκδόθηκε στ... ...........................................(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 
Ο επόµενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο µέχρι ..../..../.......... 

Για το Φορέα 
................................................................... 

(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 

                                                 
1 Τρόπος ανάρτησης, Βασικά εξαρτήµατα ασφαλείας, Ταχύτητα λειτουργίας, Ηλεκτρικός Πίνακας, Τροχαλίες, Έµβολο, 
Κινητήριος Μηχανισµός, Θύρες θαλάµου, ∆ιαδροµή. 



43 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

(Παράρτηµα XIV, Ενότητα ∆, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 

 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

 
Α/Α Πιστοποιητικού ................................................................. 
Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης ................................................................. 
Όνοµα & διεύθυνση Εγκαταστάτη  ................................................................. 

.............................................................… 
Τύπος εγκαθιστάµενου ανελκυστήρα 
 
Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ/ 
Φορέας χορήγησης: 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................

................................................................. 
Συνυποβαλλόµενα έγγραφα ................................................................. 
Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης αξιολόγησης ................................................................. 
Περίοδος αξιολόγησης ................................................................. 
Πρότυπα σύµφωνα µε το οποία διενεργήθηκε η 
αξιολόγηση 

................................................................. 

Α/Α & Ηµ/νία έκθεσης αξιολόγησης ................................................................. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός ………................................…………. πιστοποιεί ότι ο αναφερόµενος 
εγκαταστάτης εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήµατος XIV της Οδηγίας 95/16/EK και του σχετικού προτύπου για την 
  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ–ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ∆ΟΚΙΜΕΣ 
Ανελκυστήρων σύµφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω 

 
Επιπρόσθετες πληροφορίες/Παρατηρήσεις 
Στον φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρµογές του 
συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. 
Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης. 
 
∆ιάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: ............................................ 
 
Εκδόθηκε στ... ...........................................(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 

 
 

Για το Φορέα 
................................................................... 

(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 



44 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

« ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ » 
 (Παράρτηµα XII, Ενότητα E, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 

 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

 
Α/Α Πιστοποιητικού ................................................................. 
Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης ................................................................. 
Όνοµα & διεύθυνση Εγκαταστάτη ................................................................. 

.............................................................… 
Τύπος εγκαθιστάµενου ανελκυστήρα 
 
Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ/ 
Φορέας χορήγησης 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................

................................................................. 
Συνυποβαλλόµενα έγγραφα ................................................................. 
Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης αξιολόγησης ................................................................. 
Περίοδος αξιολόγησης ................................................................. 
Πρότυπα σύµφωνα µε το οποία διενεργήθηκε η 
αξιολόγηση 

................................................................. 

Α/Α & Ηµ/νία έκθεσης αξιολόγησης ................................................................. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός …………...................................………. πιστοποιεί ότι ο αναφερόµενος 
εγκαταστάτης εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήµατος XII της Οδηγίας 95/16/EK και του σχετικού προτύπου για τον 
  

ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ∆ΟΚΙΜΕΣ 
Ανελκυστήρων σύµφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω 

 
Επιπρόσθετες πληροφορίες/ Παρατηρήσεις 
Στον φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρµογές του 
συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. 
Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης. 
 
∆ιάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: ............................................ 
 
 
Εκδόθηκε στ... ...........................................(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 

 
 

Για το Φορέα 
................................................................... 

(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(Παράρτηµα XIII, Ενότητα H, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 

 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

 
Α/Α Πιστοποιητικού ................................................................. 
Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης ................................................................. 
Όνοµα & διεύθυνση Εγκαταστάτη ................................................................. 

.............................................................… 
Τύπος εγκαθιστάµενων ανελκυστήρων 
 
Α/Α Βεβαίωσης εξέτασης του σχεδιασµού/ 
Φορέας χορήγησης 
(όπου δεν εφαρµόζονται εναρµονισµένα πρότυπα)  

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

Συνυποβαλλόµενα έγγραφα ................................................................. 
Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης αξιολόγησης ................................................................. 
Περίοδος αξιολόγησης ................................................................. 
Πρότυπα σύµφωνα µε το οποία διενεργήθηκε η 
αξιολόγηση 

................................................................. 

Α/Α & Ηµ/νία έκθεσης αξιολόγησης ................................................................. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός …………...................................………. πιστοποιεί ότι ο αναφερόµενος 
εγκαταστάτης εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παραρτήµατος XIΙΙ της 95/16/EK και του σχετικού προτύπου για το 
  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ 
 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ∆ΟΚΙΜΕΣ 

Ανελκυστήρων σύµφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω 
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες /Παρατηρήσεις 
Στον φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρµογές του 
συστήµατος διασφάλισης ποιότητας.  
Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης. 
 
 
∆ιάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: ............................................ 
 
 
Εκδόθηκε στ... ...........................................(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 

 
 

Για το Φορέα 
................................................................... 

(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ EK 

(Παράρτηµα VB, Ενότητα Β, Οδηγία 95/16/ΕΚ) 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ /Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι & V της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ όπως αυτή 
ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την ΚΥΑ οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β/1997) 

 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 

 
Α/Α Πιστοποιητικού ................................................................. 
Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης ................................................................. 
Όνοµα & διεύθυνση κατόχου Πιστοποιητικού 
Όνοµα & διεύθυνση Κατασκευαστή 

................................................................. 

.............................................................… 
Κατηγορία & τύπος ανελκυστήρα 
Τόπος εγκατάστασης αντιπροσωπευτικού 
δείγµατος-µοντέλου ανελκυστήρα 

................................................................. 

................................................................. 

Συνυποβαλλόµενα έγγραφα ................................................................. 
Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης εξέτασης 
Περίοδος ελέγχου 

................................................................. 

................................................................. 
Φορέας ελέγχου-δοκιµών ................................................................. 
Πρότυπα σύµφωνα µε το οποία διενεργήθηκε ο 
έλεγχος  

................................................................. 

Α/Α & Ηµ/νία έκθεσης ελέγχου  ................................................................. 
 
Πεδίο επέκτασης- Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Κωδικοποίηση – Παραλλαγές τύπου ................................................................. 
Ανελκυσ. προσώπων/προσ. & αντικειµένων / 
αντικειµ. προσπελάσιµος (διαγράφεται ανάλογα) 

................................................................. 

Εξαρτήµατα ασφαλείας:  ................................................................. 
 ................................................................. 
Βασικά υποσυστήµατα: ................................................................. 
 ................................................................. 
 

Αποτελέσµατα Εξέτασης 
Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόµενη εγκατάσταση, που 
αντιπροσωπεύει τον αναφερόµενο τύπο ανελκυστήρα πληροί τις ανωτέρω αναφερόµενες απαιτήσεις. 
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες /Παρατηρήσεις 
Στον κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή νέες 
επεκτάσεις–παραλλαγές καθώς και όποιες αλλαγές γίνονται στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας, 
βασικά υλικά και, σχέδια του εξετασθέντος τύπου . 
......................................................................................................................................... 

 
Εκδόθηκε στ... ...........................................(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 

 
 

Για το Φορέα 
................................................................... 

(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 


