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ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
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ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2077/1992 «Κχξσζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη δειψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή
πξάμε» (ΦΔΚ 136/Α92).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2077/1992 «Μέζα θαη φξγαλα αλαπηπμηαθήο
πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 14/Α/92), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 2 παξ. 1 (πεξ. ε & θ), 2 θαη 3 ηνπ λ. 1338/1983 (ΦΔΚ/34/Α83) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηνπ λ.1440/1984 (ΦΔΚ/70/Α84).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ.. 63/2005
(ΦΔΚ/98/Α/2005).
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4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1338/1983 “εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ” (ΦΔΚ
34/Α΄/1983).
5. Σελ ππ’ αξηζκ. 32803/1308 (ΦΔΚ 815/Β/1997) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ κε ηελ νπνία πξνζαξκφζζεθε ζηελ ειιεληθή Ννκνζεζία ε Οδεγία
95/16 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο
λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηνπο αλειθπζηήξεο».
6. Σελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 3354/1991 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 149/Β/.2001)
«Καζνξηζκφο πιαηζίνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηελ έγθξηζε θνξέσλ
πηζηνπνίεζεο ή ειέγρνπ ζηνλ ππνρξεσηηθφ ηνκέα».
7. Σν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 37/23 Γεθεκβξίνπ 1965/17 Ιαλνπαξίνπ 1966 (ΦΔΚ Α/10/66)
πεξί θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξνθίλεησλ αλειθπζηήξσλ.
8. Σε ζπκπιήξσζε ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 95/16/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθά κε ηνπο αλειθπζηήξεο», ε νπνία κεηαθέξζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε
ηελ ππ’ αξηζκ. Φ9.2/νηθ. 32803/1308 (ΦΔΚ 815/Β/1997) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (ΓΟΚ) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
10. Σελ αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνπο
αλειθπζηήξεο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ
πξνζψπσλ θαηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ γηα ηνπο νπνίνπο
εθαξκφδεηαη ε ππ’ αξηζκ. Φ9.2/νηθ. 32803/1308/1997 (ΦΔΚ815/Β/11.9.1997) θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε.
11. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθχπηεη δαπάλε
ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ

Απνθαζίδνπκε
Άξζξν 1
Γεληθέο Γηαηάμεηο
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο:
α) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ δελ
αληαπνθξίλνληαη

ζηηο

απαηηήζεηο

ησλ
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δηαηάμεσλ

ηεο

ππ’

αξηζκ.

Φ9.2/Οηθ.32803/1308/1997 (ΦΔΚ 815/Β/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε ηελ
νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 95/16/ΔΚ, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αλειθπζηήξεο
απφ 1.7.1999.
β) Δθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά, παξάιιεια κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
αλειθπζηήξσλ, εηδηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ πνπ ηζρχνπλ ή φπσο εθάζηνηε ζα
ηζρχνπλ, ζηνλ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ, ζηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ,
ζηα κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο αλειθπζηήξεο, ζηνλ
Καλνληζκφ

Δζσηεξηθψλ

Ηιεθηξηθψλ

Δγθαηαζηάζεσλ

(ΚΔΗΔ),

φπσο

απηφο

αληηθαηαζηάζεθε κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 2ε έθδνζε/4.3.2004 ζχκθσλα κε ηελ
ππ’ αξηζκ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΔΚ 470/ Β/04) ππνπξγηθή απφθαζε.
γ) Δθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, νη δηαηάμεηο θαηάηαμεο ησλ
ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη δηαηάμεηο πεξί θαηνρχξσζεο
ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ εθπφλεζε θαη ππνγξαθή ηεο κειέηεο ησλ
αλειθπζηήξσλ, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ επίβιεςε θαη ηε ζπληήξεζε θάζε είδνπο
αλειθπζηήξα.
δ) Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ θξεαηίσλ, ηνπ
ζαιάκνπ, ηνπ κεραλνζηαζίνπ, αλ ππάξρεη, θαη ηεο πξνζπέιαζεο ζε απηφ, φπσο
νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Φ9.2/νηθ.32803/1308/1997 ((ΦΔΚ 815/Β/97) θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε, εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαηά ηελ
έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ θηηξίνπ.
Άξζξν 2
Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
αλειθπζηήξα.
Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε πξνο εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ εγθαηάζηαζεο θαη
ξχζκηζεο ησλ αλειθπζηήξσλ, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο
ηνπ, ππνβάιιεη ζην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ ή ηνπ πζηήκαηνο δήισζε
«ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΓΟΣΗΗ», απφ ηνπο έρνληαο απηφ ην δηθαίσκα,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηάηαμεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ

θαη

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ
δηθαησκάησλ.
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Ο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ή ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξνδφηεζεο ρνξεγεί, πξνζσξηλά,
ξεχκα, ε παξνρή ηνπ νπνίνπ δηαθφπηεηαη, απηνδηθαίσο, κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4)
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνδφηεζεο, εθφζνλ δελ έρεη ζηε ζπλέρεηα
πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ην δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο
πξσηνθνιιεκέλε αίηεζε θαηαρψξεζεο (πξνζσξηλή βεβαίσζε θαηαρψξεζεο) ή
βεβαίσζε − απφθαζε θαηαρψξεζεο αλειθπζηήξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. ε πεξηπηψζεηο
αλσηέξαο βίαο, ε παξαπάλσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δπν (2) αθφκε κήλεο
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο.
Άξζξν 3
Καηαρώξεζε Αλειθπζηήξα
1. ηηο Γηεπζχλζεηο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεξείηαη αξρείν
αλειθπζηήξσλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην κεηξψν θαη ηα πξνβιεπφκελα θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αλειθπζηήξσλ.
2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα ν ηδηνθηήηεο ή ν
δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε
Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο αίηεζε θαηαρψξεζεο ζην κεηξψν
ησλ αλειθπζηήξσλ

ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα

Ι ηεο

ππ αξηζκφλ Οίθ.

Φ.9.2/29362/1957/(ΦΔΚ 1797/Β/2005), πνπ πξσηνθνιιείηαη θαη ζεσξεκέλν αληίγξαθφ
ηεο παξαδίδεηαη απζεκεξφλ απφ ηελ Τπεξεζία ζηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή ην
λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο.
Σν Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο αίηεζεο επέρεη ζέζε πξνζσξηλήο βεβαίσζεο
θαηαρψξεζεο αλειθπζηήξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ηδηνθηήηε ή
ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ ή ηνπ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνδφηεζεο θαη ηηο ινηπέο αξρέο. Η πξνζσξηλή θαηαρψξεζε ηνπ
αλειθπζηήξα πνπ γίλεηαη κε ηελ πξσηνθφιιεζε ηεο αίηεζεο θαηαρψξεζεο αθπξψλεηαη
αλ δηαπηζησζνχλ παξαιείςεηο ζηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά.
Μαδί κε ηελ αίηεζε θαηαρψξεζεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ην
δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο ζπλππνβάιινληαη ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε:
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Ι. ΝΔΟΙ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ
1. Αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή.
2. Μεραλνινγηθφ ζρέδην ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη ε ηνκή θαη ε θάηνςε ηνπ
θξεαηίνπ, ε θάηνςε ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ν ηξφπνο αλάξηεζεο θαη ε θάηνςε ηνπ
ηξνραιηνζηαζίνπ εάλ ππάξρεη. Δάλ πξφθεηηαη γηα πδξαπιηθφ αλειθπζηήξα ζα πξέπεη λα
απεηθνλίδεηαη θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο κε ηελ αληιία.
3.

Ηιεθηξνινγηθφ

ζρεκαηηθφ

ζρεδηάγξακκα

θαηά

CENELEC

(θαισδηαθή

ζπλδεζκνινγία θπθισκάησλ ηζρχνο θαη αζθάιεηαο θηλεηήξα, νξγάλσλ ηνπ πίλαθα, ηνπ
ζαιάκνπ, ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ.
4. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο,
ζηηο νπνίεο δειψλεηαη:
(α) Η αλάζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζε εγθαηαζηάηε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο.
(β) Η αλάιεςε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα απφ ηνλ εγθαηαζηάηε.
(γ) Η αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζε αδεηνχρν ζπληεξεηή απφ ηνλ
ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο (εηο δηπινχλ)
(δ) Η αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα απφ ηνλ ζπληεξεηή.
5. Βηβιηάξην παξαθνινχζεζεο αλειθπζηήξα (βηβιηάξην ζπληήξεζεο) γηα ζεψξεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλειθπζηήξα
6. Αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζα πξνζθνκίδνληαη
αληίζηνηρα ηα αθφινπζα έγγξαθα, βάζεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο ππ’ αξηζκ.
Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο:
α) Δμαθξίβσζε αλά κνλάδα.
i. Γήισζε πηζηφηεηαο ηνπ εγθαηαζηάηε ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα II – Β ηεο ππ’
αξηζκ. Φ9.2/Οηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
(ζεσξεκέλε απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ)
ii. Βεβαίσζε πηζηφηεηαο ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Υ ηεο
ππ’ αξηζκ. Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
β) Σειηθφο έιεγρνο.
i. Γήισζε πηζηφηεηαο ηνπ εγθαηαζηάηε ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα II – Β ηεο ππ’
αξηζκ.

Φ9.2/νηθ.32803/1308

(ΦΔΚ

815/B/97)

(ζεσξεκέλε απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ).
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θνηλήο

ππνπξγηθήο

απφθαζεο.

ii. Βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ΔΚ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα V ηεο ππ’ αξηζκ.
Φ9.2/νηθ.32803/1308 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ή Γήισζε Πηζηφηεηαο ηνπ
Καηαζθεπαζηή θαη

Βεβαίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο

πνηφηεηαο ηνπ

θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα XIΙΙ ηεο ΚΤΑ Φ9.2/νηθ.32803/1308,
(ΦΔΚ.815/B/97) ζπκπιεξσκέλν απφ έιεγρν ζρεδηαζκνχ, αλ απηφο δελ είλαη πιήξσο
ζχκθσλνο πξνο ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα.
iii. Βεβαίσζε ηειηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VI ηεο ππ’ αξηζκ.
Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
γ) Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Πξντφλησλ «Αλειθπζηήξεο».
i. Γήισζε πηζηφηεηαο ηνπ εγθαηαζηάηε ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα II – Β ηεο ππ’
αξηζκ.

Φ9.2/νηθ.32803/1308

(ΦΔΚ

815/B/97)

θνηλήο

ππνπξγηθήο

απφθαζεο.

(ζεσξεκέλε απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ)
ii. Βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ΔΚ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα V ηεο ππ’ αξηζκ.
Φ9.2/νηθ.32803/1308 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ή Γήισζε Πηζηφηεηαο ηνπ
Καηαζθεπαζηή θαη

Βεβαίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο

πνηφηεηαο ηνπ

θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα XIΙΙ ηεο ππ’ αξηζκ.Φ9.2/νηθ.32803/1308
(ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ζπκπιεξσκέλν απφ έιεγρν
ζρεδηαζκνχ, αλ απηφο δελ είλαη πιήξσο ζχκθσλνο πξνο ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα.
iii. Βεβαίσζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα XII ηεο
ΚΤΑ Φ9.2/νηθ.32803/1308(ΦΔΚ 815/B/97).
δ) Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξαγσγήο.
i. Γήισζε πηζηφηεηαο ηνπ εγθαηαζηάηε ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα II – Β ηεο ππ’
αξηζκ.

Φ9.2/νηθ.32803/1308

(ΦΔΚ

815/B/97)

θνηλήο

ππνπξγηθήο

απφθαζεο.

(ζεσξεκέλε απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ)
ii. Βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ΔΚ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα V ηεο ππ’ αξηζκ.
Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ή Γήισζε
Πηζηφηεηαο ηνπ Καηαζθεπαζηή θαη Βεβαίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα XIΙΙ ηεο ππ’ αξηζκ.Φ9.2/νηθ.32803/1308
(ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ζπκπιεξσκέλν απφ έιεγρν
ζρεδηαζκνχ, αλ απηφο δελ είλαη πιήξσο ζχκθσλνο πξνο ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα.
iii. Βεβαίσζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα XIV ηεο
ππ’ αξηζκ. Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
ε) Πιήξεο δηαζθάιηζε πνηφηεηαο:
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i. Γήισζε πηζηφηεηαο ηνπ εγθαηαζηάηε ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα II – Β ηεο ππ’
αξηζκ. Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
ii. Βεβαίσζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα XIΙΙ ηεο
ππ’ αξηζκ. Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/B/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
(ζεσξεκέλε απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ)
Σα έγγξαθα ησλ πεξηπηψζεσλ α),β),γ),δ),ε), εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ θνξείο
δηαπηζηεπκέλνπο απφ ην Δ..Τ.Γ. ή αξκνδίσο θνηλνπνηεκέλνπο κέζσ δηαπηζησηηθήο
πξάμεο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ππνδείγκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ
ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Όζα απφ απηά έρνπλ εθδνζεί κε ηελ παιηά ηνπο κνξθή θαη
είλαη ζε ηζρχ, γίλνληαη απνδεθηά απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπο.
II. ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ ΜΔ ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
1. Αληίγξαθν ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα πνπ εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο
δελ ην έρεη, κπνξεί λα ην ιακβάλεη κε αίηεζε ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο
νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
2. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/1986, ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο,
ζηηο νπνίεο δειψλεηαη:
(α) Η αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζε αδεηνχρν ζπληεξεηή απφ ηνλ
ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο. (εηο δηπινχλ)
(β) Η αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα απφ ηνλ ζπληεξεηή (εηο δηπινχλ)
3. Βηβιηάξην παξαθνινχζεζεο αλειθπζηήξα γηα ζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ αλειθπζηήξα
4. Πηζηνπνηεηηθφ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.
ΙΙΙ. ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ ΜΔ ΠΡΟΔΓΚΡΙΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
1. Αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ πξνέγθξηζε.
2. Αληίγξαθν ηεο πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα.
3. Μεραλνινγηθφ ζρέδην ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη ε ηνκή θαη ε θάηνςε ηνπ
θξεαηίνπ, ε θάηνςε ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ν ηξφπνο αλάξηεζεο θαη ε θάηνςε ηνπ
ηξνραιηνζηαζίνπ εάλ ππάξρεη. Δάλ πξφθεηηαη γηα πδξαπιηθφ αλειθπζηήξα ζα πξέπεη λα
απεηθνλίδεηαη θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο κε ηελ αληιία.
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4.

Ηιεθηξνινγηθφ

ζρεκαηηθφ

ζρεδηάγξακκα

θαηά

CENELEC

(θαισδηαθή

ζπλδεζκνινγία θπθισκάησλ ηζρχνο θαη αζθάιεηαο θηλεηήξα, νξγάλσλ ηνπ πίλαθα, ηνπ
ζαιάκνπ, ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ.
5. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/86 ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηηο
νπνίεο δειψλεηαη:
(α) Η αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζε αδεηνχρν ζπληεξεηή απφ ηνλ
ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο. (εηο δηπινχλ)
(β) Η αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα απφ ηνλ ζπληεξεηή (εηο δηπινχλ)
6. Βηβιηάξην παξαθνινχζεζεο αλειθπζηήξα γηα ζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ αλειθπζηήξα
7. Πηζηνπνηεηηθφ (πεξηνδηθνχ) ειέγρνπ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.
IV.

ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ

ΔΓΚΑΣΔΣΗΜΔΝΟΙ

ΥΩΡΙ

ΣΟΙΥΔΙΑ

ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ
1. Αλειθπζηήξεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο
ππ΄ αξηζ. Φ.9.2./29362/1957 (ΦΔΚ 1797/Β/2005)

ΚΤΑ θαη δελ ππάγνληαη ζηηο

θαηεγνξίεο Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία
λφκηκεο ιεηηνπξγίαο, θαηαρσξνχληαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή
ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο
2. Γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ απηψλ θαηαηίζεληαη ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
i. Αληίγξαθν νηθνδνκηθήο άδεηαο.
ii. Μεραλνινγηθφ ζρέδην ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη ε ηνκή θαη ε θάηνςε ηνπ
θξεαηίνπ, ε θάηνςε ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ν ηξφπνο αλάξηεζεο θαη ε θάηνςε ηνπ
ηξνραιηνζηαζίνπ εάλ ππάξρεη. Δάλ πξφθεηηαη γηα πδξαπιηθφ αλειθπζηήξα ζα πξέπεη λα
απεηθνλίδεηαη θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο κε ηελ αληιία.
iii.

Ηιεθηξνινγηθφ

ζρεκαηηθφ

ζρεδηάγξακκα

θαηά

CENELEC

(θαισδηαθή

ζπλδεζκνινγία θπθισκάησλ ηζρχνο θαη αζθάιεηαο θηλεηήξα, νξγάλσλ ηνπ πίλαθα, ηνπ
ζαιάκνπ, ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ.
iv. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο
ζηηο νπνίεο δειψλεηαη:
(α) Η αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζε αδεηνχρν ζπληεξεηή απφ ηνλ
ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο (εηο δηπινχλ)
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v. Βηβιηάξην παξαθνινχζεζεο αλειθπζηήξα (βηβιηάξην ζπληήξεζεο) γηα ζεψξεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλειθπζηήξα
vi. Πηζηνπνηεηηθφ (πεξηνδηθνχ) ειέγρνπ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.
3. α) Με ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο
νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαηαρσξεί ηνλ αλειθπζηήξα ζην κεηξψν θαη
ρνξεγεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ βεβαίσζε − απφθαζε θαηαρψξεζεο, ζχκθσλα κε
ην παξάξηεκα Ι, ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζην δηαρεηξηζηή ή ζην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο.
β) Η πξσηνθνιιεκέλε αίηεζε θαηαρψξεζεο ζεσξείηαη πξνζσξηλή βεβαίσζε
θαηαρψξεζεο αλειθπζηήξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ηδηνθηήηε ή
ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ ή ηνπ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνδφηεζεο θαη ηηο ινηπέο αξρέο.
5. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ, θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ αλειθπζηήξα απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, παξαβάζεηο ή
παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, ν αλειθπζηήξαο ζα θαηαρσξείηαη ζην
κεηξψν, εθηφο αλ νη παξαβάζεηο απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζέκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα, ηα νπνία είλαη αξκνδηφηεηα
ησλ θνξέσλ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/Β/97),
νπφηε θαη ζα επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο θπξψζεηο.
6. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ΙΙ έσο ΙV ην πηζηνπνηεηηθφ (πεξηνδηθνχ) ειέγρνπ εθδίδεηαη θαη
θαηαηίζεηαη ζηελ Τπεξεζία Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
Άξζξν 4
πληήξεζε
1. Γηα φινπο ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αλειθπζηήξεο ε ζπληήξεζε είλαη ππνρξεσηηθή.
2. Η ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηνλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έιεγρν ησλ
ειεθηξηθψλ θαη κεραληθψλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο, θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ
εμαξηεκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα, γηα εμαθξίβσζε θαη εθηίκεζε αλαζθαινχο
ιεηηνπξγίαο, ζηελ νπνία κπνξεί λα νδεγεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα εμαηηίαο
κηαο θζνξάο, βιάβεο ή θαη απνξχζκηζεο ησλ κεραληθψλ ή/θαη ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ
αζθαιείαο θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ απηνχ. Πεξηιακβάλεη αθφκε ηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο κε εμάιεηςε ησλ βιαβψλ
θαη ησλ απνξπζκίζεσλ, θαζψο επίζεο ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηε ιίπαλζε, φπνπ ρξεηάδεηαη,
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φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ
θαηαζθεπαζηψλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο.
3. Σν πξφγξακκα γηα ηε ζπληήξεζε δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή
εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαθξίζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο
παξνχζαο.
4. Κάζε αλειθπζηήξαο πξέπεη λα ζπληεξείηαη πεξηνδηθά κε ζπρλφηεηα πνπ
πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
α) Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε κνλνθαηνηθίεο αλεμαξηήησο ζηάζεσλ θαη
νξφθσλ, θάζε δχν κήλεο.
β) Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε πνιπθαηνηθίεο θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200
θιίλεο αλεμαξηήησο ζηάζεσλ θαη νξφθσλ, θάζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο.
γ) Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο:
i. ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, ζε αεξνδξφκηα, ζε ππφγεηεο ή
ππέξγεηεο δηαβάζεηο, θαη γεληθά ζε πξνζπειάζηκα απφ ην επξχ θνηλφ θηίξηα ή ρψξνπο
ζηάζκεπζεο,
ii. ζε ρψξνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ηδηαίηεξεο επηδξάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο ή ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ φπσο π.ρ. ζε πνιχ πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε
απμεκέλε αλάπηπμε ζθφλεο, ζε απμεκέλν θίλδπλν δηαβξψζεσλ, ζε θίλδπλν εθξήμεσλ
θ.ι.π.,
iii. ζε μελνδνρεία κε παξαπάλσ απφ 200 θιίλεο ή ζε θηίξηα φπνπ εμππεξεηείηαη επξχ
θνηλφ (>10000 δηαδξνκέο / εθθηλήζεηο ηελ εβδνκάδα)
iv. ζε λνζνθνκεία, ν αξηζκφο ησλ ζπληεξήζεσλ αλέξρεηαη ζε δχν θνξέο ηνλ κήλα..
ηελ πεξίπησζε επνρηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν αξηζκφο ησλ πξνβιεπφκελσλ δχν ζπληεξήζεσλ
ηνλ κήλα, ηεξείηαη απνθιεηζηηθά γηα φζν δηάζηεκα απηέο ιεηηνπξγνχλ.
5. Σαθηηθφ πξφγξακκα ζπληεξήζεσλ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληεξεηή
ζχκθσλα κε ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ζπληεξήζεσλ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνλ
ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή γηα θάζε αλειθπζηήξα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε
θαη πάλησο φρη ιηγφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο αλά θαηεγνξία αλειθπζηήξα.
6. Αλ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ελφο αλειθπζηήξα κπνξεί λα κε γίλεηαη θακία ζπληήξεζε
θαηά ην δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο. Αλ φκσο ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ππεξβεί ηνπο ηξεηο
κήλεο ηφηε, πξηλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, πξέπεη λα γίλεη ζπληήξεζε ζχκθσλα κε ηελ
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παξάγξαθν 2. Η δηαθνπή ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ
αλαθνηλψλεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
7. Ο ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο δχλαηαη λα ζπκθσλήζεη
κε ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν ζπληεξεηή λα γίλνληαη πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο εηεζίσο
απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4, παξάγξαθνο 4 θαη λα παξέρνληαη ηδηαίηεξεο
ππεξεζίεο (βιάβεο, επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά).
Άξζξν 5
πλεξγεία πληήξεζεο
1. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζ’ έλαλ αλειθπζηήξα γίλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ
ζπλεξγείν ζπληήξεζεο, ην νπνίν έρεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα απφ ηελ Γηεχζπλζε
Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, έρεη θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν
ζπληήξεζεο πνπ ηεξεί ε Γηεχζπλζε απηή θαη δηαζέηεη ηα θαηάιιεια φξγαλα, κέζα θαη
πξνζσπηθφ.
2. Κάζε θάηνρνο αδείαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 (ππεχζπλνο ζπληεξεηήο) έρεη ην
δηθαίσκα λα πξνΐζηαηαη ζε (3) ηξία θηλεηά ζπλεξγεία ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ.
3. Κάζε θηλεηφ ζπλεξγείν ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ
ηνπιάρηζηνλ έλαλ ειεθηξνηερλίηε Γ’ εηδηθφηεηαο θαη έλαλ βνεζφ ειεθηξνηερλίηε Γ’
εηδηθφηεηαο ή ειεθηξνηερλίηε Γ’ εηδηθφηεηαο. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο κπνξεί λα
δειψλεηαη σο κέινο ελφο εθ ησλ ζπλεξγείσλ, ησλ νπνίσλ έρεη δηθαίσκα λα πξνΐζηαηαη.
4. Κάζε θηλεηφ ζπλεξγείν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηελ ζπληήξεζε κέρξη δηαθνζίσλ
ζαξάληα (240) αλειθπζηήξσλ.
5. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά ηεο ψξαο ή φζν πεξηζζφηεξν απαηηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο. Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη ν ηδηνθηήηεο ή
ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο επηβιέπνπλ αλ εμαληιείηαη ην παξαπάλσ
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ελ ιφγσ ζπλεξγείνπ.
6. Οη ζπληεξεηέο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο

δηαηάμεηο

θαηάηαμεο

ησλ

ειεθηξνινγηθψλ

θαη

κεραλνινγηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηνρχξσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, εθφζνλ
πξαγκαηνπνηνχλ θαη εγθαηαζηάζεηο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξνζσπηθφ ησλ
θηλεηψλ

ζπλεξγείσλ

ζπληήξεζεο

ζε

εξγαζίεο

εγθαηάζηαζεο,

εθφζνλ

δελ

ζπκπιεξψλεηαη ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ησλ 240 αλειθπζηήξσλ πνπ απηφ κπνξεί λα
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ζπληεξεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4. Σν πξνζσπηθφ απηφ
ππνρξεσηηθά απνηειείηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη απφ έλαλ αδεηνχρν εγθαηαζηάηε Γ΄
εηδηθφηεηαο. Οη αδεηνχρνη ζπληεξεηέο Γ’ εηδηθφηεηαο δελ έρνπλ δηθαίσκα
εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ.
7. ε πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα δελ πξαγκαηνπνηνχληαη, απφ παξάιεηςε ηνπ
ζπληεξεηή νη ειάρηζηεο ζπληεξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηχπν αλειθπζηήξα, ή δελ ηεξείηαη ε ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ζπληήξεζεο ησλ ζαξάληα πέληε ιεπηψλ ηεο ψξαο, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί
λα αλαθέξεηαη ζηελ αξκφδηα Ννκαξρηαθή Τπεξεζία πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα ηνπ
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη ην έρεη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν πνπ ηεξεί.
8. ε πεξίπησζε εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ ζπληεξεηή κε λνκηθφ πξφζσπν, γηα θάζε
ππνρξέσζε ηνπ ζπληεξεηή, επζχλνληαη εμ αδηαηξέηνπ ηφζν ν ίδηνο ν ζπληεξεηήο σο
θπζηθφ πξφζσπν, φζν θαη ην λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί,
εθπξφζσπνο ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα επηβιέπεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζπληεξεηή πξνο ηνλ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
Άξζξν 6
Τπνρξεώζεηο ζπληεξεηή
1. (α) Γηα ηελ εμαζθάιηζε ζσζηήο θαη ππεχζπλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο
αλειθπζηήξα, ν ππεχζπλνο ζπληεξεηήο ηνπ ζπλεξγείνπ ή ησλ ζπλεξγείσλ
πξαγκαηνπνηεί ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο ζπληήξεζεο θάζε ηέζζεξηο (4) κήλεο γηα ηνπο
αλειθπζηήξεο ηεο παξαγξάθνπ 4(α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 4, θαη θάζε ηξεηο (3) κήλεο γηα
ηνπο αλειθπζηήξεο ηεο παξαγξάθνπ 4 (γ) ηνπ άξζξνπ 4 θαη ελεκεξψλεη ζηελ
αληίζηνηρε ζέζε ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο.
(β) ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο ην νπνίν ζεσξείηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο
νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κφλν θαηά ηελ θάζε ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζεο,
αλαγξάθνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζπληεξεηή θαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο θαη
θαηαρσξνχληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αλειθπζηήξα, ηνπ ζπληεξεηή θαη ηνπ εθάζηνηε
θνξέα ειέγρνπ. ην βηβιηάξην θαηαρσξνχληαη φιεο ν ζεκαληηθέο ελέξγεηεο επί ηνπ
αλειθπζηήξα (έιεγρνη, ζπληήξεζε θαη κεηαβνιέο ζηε ζπληήξεζε, κεηαηξνπέο,
αηπρήκαηα, ππνδείμεηο ηνπ ζπληεξεηή πξνο ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή ην
λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αλειθπζηήξα) θαη πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε δήηεζε ησλ Αξρψλ
θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ θαηά ηνπο έθηαθηνπο ή πεξηνδηθνχο ειέγρνπο. Η
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ζεψξεζε θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαρψξεζεο δελ λνκηκνπνηεί ην πεξηερφκελν ηνπ
βηβιηαξίνπ ην νπνίν απνηειεί επζχλε ηνπ ζπληεξεηή.
2. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο παξίζηαηαη θαη ελεκεξψλεη ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απνθαηάζηαζεο ζνβαξψλ βιαβψλ, αληηθαηάζηαζεο θαη αιιαγήο
εμαξηεκάησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ αλειθπζηήξα. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο νθείιεη λα
παξίζηαηαη θαηά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ελφο αλειθπζηήξα θαη λα ζπλδξάκεη ζηε
δηεμαγσγή ηνπ.
3. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη κεηά απφ έγγξαθε θιήζε ηνπ
θαηά ηε δηελέξγεηα έθηαθησλ ειέγρσλ ζηα πιαίζηα θαηαγγειηψλ ή αηπρεκάησλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, δελ επηθέξνπλ θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηνλ
ηδηνθηήηε ή ην δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν αλειθπζηήξαο.
4. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο κεξηκλά θαη ελεκεξψλεη ηνλ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή ηνλ
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπο γηα ηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο

ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ,

ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ
αλειθπζηήξα. Δηδηθφηεξα, ζηε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ππεχζπλνπ
ζπληεξεηή γηα επηζθεπέο ή ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ ζηνλ αλειθπζηήξα θαη
πξνθαιείηαη θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ, απηφο ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ αλειθπζηήξα θαη ηαπηφρξνλα λα ελεκεξψζεη,
αηηηνινγψληαο γηα ηε δηαθνπή, ηνλ παξαπάλσ ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπφ

ηνπο

θαη

ηε

Γηεχζπλζε

Αλάπηπμεο

ηεο

νηθείαο

Ννκαξρηαθήο

Απηνδηνίθεζεο γηα λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν θαη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα δηαθφπηεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ
κε ηνλ ηδηνθηήηε ή ην δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο θαη ν ηειεπηαίνο λα
αλαζέηεη ηε ζπληήξεζε ηνπ αλειθπζηήξα ζε άιιν ππεχζπλν ζπληεξεηή ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπο δελ
ζπκθσλεί κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληεξεηή, έρεη ην δηθαίσκα λα απεπζπλζεί ζε θνξέα
ειέγρνπ ηεο επηινγήο ηνπ ή ζε εηδηθφ πξαγκαηνγλψκνλα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδαο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη εληφο 60 εκεξψλ λα γλσκαηεχζεη ηειεζίδηθα γηα ην
ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη, ε δε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο λα εθαξκφζεη ηα αλαθεξφκελα ζηε γλσκάηεπζε. ε πεξίπησζε
νξηζηηθήο δηαθσλίαο κεηαμχ ζπληεξεηή θαη ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή ηνπ λφκηκνπ
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εθπξνζψπνπ ηνπο, ε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηε δηαπίζησζε απηή.
5. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο εθάζηνηε
ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα αλαζέζνπλ ηνλ έιεγρν (αξρηθφ,
πεξηνδηθφ, ηαθηηθφ, κεηά απφ αηχρεκα, κεηά απφ ζνβαξέο ηξνπνπνηήζεηο ή
αληηθαηαζηάζεηο

ζηνηρείσλ,

εμαξηεκάησλ,

κεραληζκψλ

ή

θαη

ρξήζεο

ηνπ

αλειθπζηήξα) ζε αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ αλειθπζηήξσλ.
6. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη θαηά ηελ αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο λα
παξαδίδεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο πνπ έρεη
εθδνζεί επ’ νλφκαηί ηνπ ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζην δηαρεηξηζηή ή ζην λφκηκν εθπξφζσπφ
ηνπο.
7. Ο ππεχζπλνο ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα
παξαθάησ:
(α) Βηβιίν – κεηξψν ησλ αλειθπζηήξσλ ζειηδνπνηεκέλν θαη ζεσξεκέλν απφ ηελ
Τπεξεζία Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο
ππάγεηαη ε έδξα ηνπ ζπληεξεηή, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία θάζε
αλειθπζηήξα, ν αξηζκφο ησλ ζηάζεσλ θαη ην είδνο ηνπ θηηξίνπ, ηνπ νπνίνπ
αλαιακβάλεηαη ή δηαθφπηεηαη ε ζπληήξεζε (αξηζκφο θαθέινπ ηεο Τπεξεζίαο, αξηζκφο
αδείαο, θνξέαο ειέγρνπ, αξηζκφο θαηαρψξεζεο, πιήξε δηεχζπλζε θηηξίνπ).
(β) Βηβιίν – εκεξνιφγην θαηαρψξεζεο ησλ ζπληεξήζεσλ ζειηδνπνηεκέλν θαη
ζεσξεκέλν σο αλσηέξσ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη πξαγκαηνπνηνχκελεο θάζε κέξα
ζπληεξήζεηο.
(γ) Μφληκε έδξα κε απηφκαην ηειεθσλεηή γηα αλαγγειία βιαβψλ νιφθιεξν ην 24σξν.
Η κφληκε έδξα είλαη ίδηα γηα φια ηα θηλεηά ζπλεξγεία.
(δ) Καηάιιειν ρψξν θαη εμνπιηζκφ απφ φξγαλα θαη εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ζπληεξήζεσλ θαη ειέγρσλ.
8. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο απφ ηε ζπληήξεζε ηνπ
αλειθπζηήξα, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη, εγγξάθσο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είθνζη
(20) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξν ηεο παξαηηήζεσο ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ή απηφλ
πνπ ηνλ ππνθαζηζηά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ θαη λα ππνβάιιεη ζην δηάζηεκα απηφ
ηελ παξαίηεζε, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86, ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο γηα
ηελ ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο.
9. Ο ππεχζπλνο ζπληεξεηήο ηνπ αλειθπζηήξα ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο
ηνλ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο, ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηε
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ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ αξρηθνχ ή πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.
10. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή αιιαγήο ηνπ ππεχζπλνπ ζπληήξεζεο, είλαη
απαξαίηεην, εθηφο απφ ηηο ζρεηηθέο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/86 ηνπ ππεχζπλνπ
ζπληήξεζεο θαη ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, λα
ππνβιεζεί ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο απφ
ηνλ λέν ζπληεξεηή, θαηάζηαζε ζπληεξνχκελσλ απφ απηφλ αλειθπζηήξσλ θαζψο θαη
ην ηαθηηθφ πξφγξακκα ζπληεξήζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαίηεζε ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ζρεηηθά κε ην φξην ηεο ζπληήξεζεο κέρξη δηαθνζίσλ
ζαξάληα (240) αλειθπζηήξσλ.
Άξζξν 7
Άδεηα ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξωλ − Μεηξών
1. Η άδεηα ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ρνξεγείηαη ζηνπο έρνληεο απηφ ην
δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηάηαμεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηεο θαηνρχξσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ
δηθαησκάησλ.
2. Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ππνβάιιεηαη ζηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, φπνπ είλαη ε κφληκε έδξα ηνπ
πλεξγείνπ, αίηεζε ηνπ ππεχζπλνπ ζπληεξεηή ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε ην νπνίν
ζπλδέεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν, ζπλνδεπφκελε απφ ηα παξαθάησ:
(α) Σηο πξσηφηππεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ηνπ ππεπζχλνπ θαη ησλ κειψλ πνπ
ζηειερψλνπλ ηα θηλεηά ζπλεξγεία.
(β) Σα πξνο ζεψξεζε βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζηνηρεία α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 7
ηνπ άξζξνπ 6.
(γ) Καηαζηάζεηο ζπληεξνχκελσλ αλειθπζηήξσλ ζειηδνπνηεκέλεο (εηο δηπινχλ ζε
έληππε κνξθή ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή), ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη νη
αλειθπζηήξεο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζην Βηβιίν – κεηξψν.
(δ) Τπεχζπλεο δειψζεηο ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ηνπ λ. 1599/1986
ησλ κειψλ ησλ θηλεηψλ ζπλεξγείσλ φηη απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηε ζπληήξεζε
αλειθπζηήξσλ.
(ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ ππεχζπλνπ ησλ ζπλεξγείσλ ζηελ νπνία
δειψλεηαη:
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η. φηη απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ,
ηη. φηη δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ
αλαγξάθεηαη ζηηο επηζπλαπηφκελεο πξνο ζεψξεζε θαηαζηάζεηο,
ηηη. φηη ην βνεζεηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ θαη ηα κέιε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ είλαη
αζθαιηζκέλα ζην ΙΚΑ ή άιιν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ.
ηλ. ηελ έδξα ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ θαη ην ηειέθσλν – ηειεθσλεηή.
Αλ ν ππεχζπλνο ησλ ζπλεξγείσλ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειεί θαη εγθαηαζηάζεηο
αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα ην δειψλεη ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε, θαζψο
θαη φηη ζα απαζρνιεί ζηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο κφλν ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ απφ
ηε ζπληήξεζε κε νλνκαζηηθή αλαθνξά ζε απηνχο ζχκθσλα θαη κε ηελ παξάγξαθν 6
ηνπ άξζξνπ 5.
3. Η αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ειέγρεη ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά θαη ρνξεγεί αδεία ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ, ζχκθσλα κε
ηα πξνεγνχκελα ζεσξψληαο παξάιιεια ηα πξναλαθεξζέληα βηβιία θαη θαηαζηάζεηο. Η
παξαπάλσ άδεηα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θάζε 5 ρξφληα απφ ηελ ηδία Τπεξεζία.
4. ηηο πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο κειψλ ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο απηά πξέπεη λα
εηδνπνηνχλ ηνλ ππεχζπλν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο άδεηαο ψζηε λα αληηθαζίζηαληαη έγθαηξα. ε πεξίπησζε πνπ εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ ην αξγφηεξν δελ αληηθαηαζηαζνχλ ηα απνρσξήζαληα κέιε ησλ
θηλεηψλ ζπλεξγείσλ ή δελ ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ν αξηζκφο ησλ ζπληεξνπκέλσλ
αλειθπζηήξσλ, αλαθαιείηαη ε άδεηα ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ή
επηβάιινληαη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ πλεξγείνπ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα
θπξψζεηο.
5. ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. ηεξείηαη
κεηξψν κε ηηο άδεηεο ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ.
ην κεηξψν ηεξείηαη θάθεινο πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
α) Σελ άδεηα ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ θαη ηηο πξσηφηππεο
επαγγεικαηηθέο άδεηεο ηνπ ππεπζχλνπ θαη ησλ κειψλ πνπ ζηειερψλνπλ ηα θηλεηά
ζπλεξγεία. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξεηήο είλαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
πξνζθνκίδεηαη ην αληίγξαθν ηεο εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα ηεο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο
ηεο νηθίαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
β) Οη θαηαζηάζεηο ησλ ζπληεξνπκέλσλ απφ ην ζπλεξγείν απηφ αλειθπζηήξσλ ζε
έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή.
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γ) Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 αλάιεςεο θαη παξαίηεζεο απφ
ζπληεξήζεηο.
δ) Σπρφλ πξάμεηο επηβνιήο θπξψζεσλ θαη άιια ζρεηηθά ζηνηρεία.
6. Αλ εθηεινχληαη ζπληεξήζεηο ζε πεξηνρή δηαθνξεηηθή απφ ηε κφληκε έδξα ηνπ
ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ θαηαρψξεζεο, ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
ηνπ θνξέα ειέγρνπ, ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηά πεξίπησζε θαη ηεο ππεχζπλεο
δήισζεο ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξαγξάθνπ 5, απνζηέιινληαη ππεξεζηαθψο ζηελ
ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ηεξεί ην ζρεηηθφ κεηξψν.
7. Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5, ε άδεηα ζπλεξγείνπ
ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγείηαη θαη ζε λνκηθφ πξφζσπν,
εθφζνλ δηαζέηεη ην λνκίκσο αδεηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν ζπλδέεηαη κε απηφ κε
ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο λφκηκα απνδεηθλπφκελεο. Οη δηθαηνχρνη πξνζδηνξίδνληαη
κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 θαη παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο.
8. Οη άδεηεο ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε λνκηθά
πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ζηελ δχλακή ηνπο ππεχζπλν ζπληεξεηή, ζπλερίδνπλ λα
ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Μεηά ηελ ιήμε ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο
παξνχζαο.
9. Σα δεκφζηα έγγξαθα πνπ ηεξνχληαη ζην κεηξψν ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
16 ηνπ λ.1599/86 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.

Άξζξν 8
Τπνρξεώζεηο − Γηθαηώκαηα ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή
1. Ο ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θηηξίνπ ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο είλαη
ππεχζπλνο, πέξα απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ζε ππεχζπλν αδεηνχρν ζπληεξεηή
θαη γηα ηα θαησηέξσ:
α) Να κεξηκλά γηα ηελ πεξηνδηθή επηζεψξεζε ηνπ αλειθπζηήξα, ηελ αξρηθή
πηζηνπνίεζή ηνπ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ ΙΙΙ θαη ΙV ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, θαη ηνλ πεξηνδηθφ
επαλέιεγρν ηνπ.
β) Να αλαγγέιιεη ζηνλ ππεχζπλν ζπληεξεηή θάζε παξνπζηαδφκελε αλσκαιία
ιεηηνπξγίαο.
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γ) Να ηεξεί αληίγξαθν θαη λα παξαθνινπζεί ην θάθειν ηνπ αλειθπζηήξα θαη λα
δηαηεξεί ην βηβιηάξην ζπληήξεζεο, ηνπ νπνίνπ είλαη ν λφκηκνο θάηνρνο, ζεσξεκέλν
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
δ) Να κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο εηδνπνίεζεο έθηαθηεο
αλάγθεο.
2. Δάλ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο επηζπκεί ηελ αιιαγή ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο
ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην ζπλεξγείν είθνζη
(20) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξν ηεο αιιαγήο θαη ζην δηάζηεκα απηφ λα αλαζέηεη ηε
ζπληήξεζε ζε λέν ζπλεξγείν. ε θάζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο ζπληήξεζεο απφ λέν
ππεχζπλν ζπληεξεηή, ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηνλ ηδηνθηήηε ή
δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο απφ ηνλ απεξρφκελν ζπληεξεηή,
φινη νη απαξαίηεηνη θσδηθνί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα ψζηε λα
εμαζθαιηζζεί ε απξφζθνπηε θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία απηνχ.
3. Η λέα αλάιεςε δειψλεηαη κε ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ λένπ
ζπληεξεηή (εηο δηπινχλ), θαη ηνπ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ, ζεσξεκέλε
λνκίκσο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο, πξνζθνκίδνληαο ην βηβιίν ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ζην νπνίν ζα
θαηαρσξείηαη ε λέα αλάζεζε θαη αλάιεςε, θαζψο θαη ηελ άδεηα ηνπ ζπλεξγείνπ
ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ.
Αληίγξαθν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο αλάιεςεο ηεο ζπληήξεζεο δηαβηβάδεηαη ζηελ
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο έδξαο ηνπ ζπληεξεηή γηα
λα ελεκεξσζεί ην κεηξψν ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ.
4. Ο ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θηηξίνπ ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο δελ
κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ηελ επηζθεπή ή ινηπέο εξγαζίεο ζηνλ αλειθπζηήξα ζε άιια
πξφζσπα εθηφο ηνπ ππεχζπλνπ ζπληεξεηή.
5. Οη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο, δχλαληαη γηα ιφγνπο
αζθαιείαο, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηειεθωληθή ζύλδεζε ηεο θακπίλαο ηνπ αλειθπζηήξα
κε πάξνρν ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ.
6. ηελ πεξίπησζε αλειθπζηήξσλ δεκνζίαο ρξήζεο, ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία δηάηαμεο
θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή απφ 01/07/2009.

Άξζξν 9
Αλαγλωξηζκέλνη / Κνηλνπνηεκέλνη θνξείο ειέγρνπ
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1. Οη αλαγλσξηζκέλνη / θνηλνπνηεκέλνη θνξείο γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο –
πηζηφηεηαο ησλ αλειθπζηήξσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππ’ αξηζκ. Φ.9.2/νηθ.32803/1308
(ΦΔΚ 815/Β/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ελεξγνχλ φινπο ηνπο ειέγρνπο,
αξρηθνχο, πεξηνδηθνχο θαη έθηαθηνπο επαλέιεγρνπο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη εθδίδνπλ ηα
πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο πξναλαθεξφκελεο θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο.
2. Οη αλαγλσξηζκέλνη / θνηλνπνηεκέλνη θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο πηζηφηεηαο ησλ αλειθπζηήξσλ θαζψο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ
αζθαιείαο θαηαρσξνχληαη ζε θαηάινγν πνπ ηεξείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο
Πνηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε φιεο ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζηε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
3. Ο ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο αλαζέηεη ηνλ έιεγρν
ηνπ

αλειθπζηήξα

ζε

αλαγλσξηζκέλν

θνξέα

ειέγρνπ

ηεο

επηινγήο

ηνπ,

ζπκβνπιεπφκελνο ηνλ θαηάινγν ηεο παξαγξάθνπ 2, εθηφο ησλ λέσλ αλειθπζηήξσλ γηα
ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε νδεγία 95/16/ΔΚ πνπ νξίδεη ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ
αλειθπζηήξα σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηελ επηινγή θνξέα ειέγρνπ.
4. Ο εγθαηαζηάηεο ή ν ζπληεξεηήο ηνπ αλειθπζηήξα ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ
ηδηνθηήηε ή ζην δηαρεηξηζηή ή ζην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο, ηνπο θνξείο ειέγρνπ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νχησο ψζηε εθείλνο λα επηιέμεη ηνλ θνξέα ηεο
πξνηίκεζήο ηνπ.
5. Αλ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο δηαθσλήζεη κε ηελ
έθζεζε πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ηνπ θνξέα ηφηε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ
παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
6. Ο παιαηφο θνξέαο, εθφζνλ αληηθαηαζηαζεί, ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη πιήξεο
αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα πνπ δηαηεξεί, κε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ
πνπ έρεη (ζρεδηαγξακκάησλ, νηθνδνκηθήο άδεηαο, κειέηεο, πηζηνπνηεηηθψλ, νδεγηψλ
ρξήζεο, ζπληήξεζεο, ειέγρνπ) ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζην δηαρεηξηζηή ή ζην λφκηκν
εθπξφζσπν ηνπο πνπ ζα ηα παξαδψζεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηνλ λέν θνξέα ειέγρνπ. Ο
παιαηφο θνξέαο δχλαηαη λα ηεξεί ζην αξρείν ηνπ αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ αλειθπζηήξα
πνπ ππνρξενχηαη λα επηδεηθλχεη νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί απφ αξκφδηνπο θνξείο
επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο αγνξάο.
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Άξζξν 10
Πεξηνδηθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο
1. Οη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα επηβεβαίσζεο ηεο θαιήο
θαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ απφ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο
ειέγρνπ αλειθπζηήξσλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζεο.
Πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δνθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ πξψηε
εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα, φπσο απηνί πξνβιέπνληαλ θαηά ην ρξφλν
εγθαηάζηαζεο ηνπο, εθηφο απφ ηε ρξήζε δνθηκαζηηθψλ βαξψλ, θαη επαλαιακβάλνληαη
σο εμήο:
α) Γηα αλειθπζηήξεο κέρξη (6) έμε ζηάζεηο, ζε θηίξηα κε ρξήζε θαηνηθίαο, θάζε
εμαεηία.
β) Γηα αλειθπζηήξεο κε πεξηζζφηεξεο απφ (6) έμε ζηάζεηο, ζε θηίξηα κε ρξήζε
θαηνηθίαο, θάζε πεληαεηία.
γ) Γηα αλειθπζηήξεο κέρξη (6) έμε ζηάζεηο ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε, θάζε
ηεηξαεηία
δ) Γηα αλειθπζηήξεο κε πεξηζζφηεξεο απφ (6) έμε ζηάζεηο ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή
ρξήζε, θάζε ηξηεηία ή / θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200 θιίλεο.
ε) Γηα αλειθπζηήξεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, ζε
αεξνδξφκηα, ζε ππφγεηεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο, ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ζε ρψξνπο πνπ
είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ηδηαίηεξεο επηδξάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο
ρψξνπ (π.ρ. ζε πνιχ πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε απμεκέλε αλάπηπμε ζθφλεο,
ζε απμεκέλν θίλδπλν δηαβξψζεσλ, ζε θίλδπλν εθξήμεσλ θιπ), ζε μελνδνρεία πιένλ
ησλ 200 θιηλψλ ή λνζνθνκεία, ζε ζέαηξα ή θηλεκαηνγξάθνπο, θαζψο επίζεο ζε θηίξηα
θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ επξχ θνηλφ, θάζε έηνο.
Σα παξαπάλσ ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ 2 δηαδνρηθψλ ειέγρσλ ζηνλ ίδην
αλειθπζηήξα νξίδνληαη κε έλαξμε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ. Σα πηζηνπνηεηηθά
πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ κέγηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηα αλσηέξσ
αλαθεξφκελα δηαζηήκαηα.
Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη πξνεγνχκελσλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ
ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ δηαζηήκαηα αξρήο γελνκέλεο ηεο έθδνζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
πηζηνπνηεηηθνχ.
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2. Οη έιεγρνη είλαη ππνρξεσηηθνί θαη δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ην πηζηνπνηεηηθφ αξρηθνχ
ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν
εγθαηάζηαζήο ηνπ, ζπκπιεξσκέλεο κε ηηο θαηά θαηξνχο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ
ζα εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζα αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ
αζθάιεηαο ησλ πθηζηάκελσλ αλειθπζηήξσλ.
3. Μεηά ην πέξαο ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηνπο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη αίηεζε εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο εμήληα εκεξψλ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο πξάμεο θαηαρψξεζεο ηνπ
αλειθπζηήξα ζηελ Γ/λζε Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο,
ππνβάιινληαο ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ
θνξέα
4. Αλ ππάξμεη δηαθσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ ππαηηηφηεηα
ησλ ηερληθψλ απνθιίζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα δηαπηζησζνχλ απφ ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν
θαη ηελ απνδνρή ή κε ηεο επζχλεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θνξέα ειέγρνπ,
κέρξη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ επζπλψλ, δελ ζα επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
5. Αλ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπο δηαθσλήζεη κε ηελ
εθηίκεζε ηνπ θνξέα ειέγρνπ σο πξνο ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ηειεπηαίνπ κπνξεί είηε
λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη θαη λα αλαζέζεη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία ζε άιινλ θνξέα
ειέγρνπ είηε λα πξνζθχγεη ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ), ην νπνίν
αλαζέηεη ηελ επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ζε αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα κε ηελ παξνπζία
ηνπ ελ πξνθεηκέλσ θνξέα ειέγρνπ. Σν πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ απηνχ είλαη δεζκεπηηθφ γηα
φινπο, θαη βάζεη απηνχ θαηακεξίδνληαη επζχλεο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο
ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο θπξψζεηο. Δπηπιένλ, αλ δηαπηζησζνχλ επζχλεο ηνπ θνξέα
ειέγρνπ επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
6. Οη θνξείο ειέγρνπ ζα κπνξνχλ λα εθηεινχλ νξηζκέλν αξηζκφ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην αλ γίλνληαη θαη αξρηθνί έιεγρνη ηελ ίδηα εκέξα. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
α) Έλαο πεξηνδηθφο έιεγρνο εκεξεζίσο, εάλ ν αξηζκφο αξρηθψλ ειέγρσλ ησλ
αλειθπζηήξσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ίδην αξκφδην ειεγθηή ηνπ θνξέα (κε ην
βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ) είλαη δχν ηελ ίδηα εκέξα.
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β) Έσο ηέζζεξηο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο εκεξεζίσο, εάλ δελ δηελεξγνχληαη αξρηθνί
έιεγρνη ηελ ίδηα εκέξα απφ ηνλ ίδην αξκφδην ειεγθηή ηνπ θνξέα (κε ην βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ).
γ) Έσο δχν πεξηνδηθνχο ειέγρνπο, εάλ ν αξηζκφο αξρηθψλ ειέγρσλ ησλ αλειθπζηήξσλ
πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην ίδην αξκφδην ειεγθηή ηνπ θνξέα (κε ην βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ) είλαη έλαο ηελ ίδηα εκέξα. Δπίζεο θάζε εβδνκάδα, έλαο αξκφδηνο
ειεγθηήο (κε ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ) κπνξεί λα απαζρνιείηαη κε ειέγρνπο
αλειθπζηήξσλ κέρξη έμε (6) εκέξεο, νπφηε θαη αληίζηνηρα δηακνξθψλεηαη ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο αξρηθψλ θαη πεξηνδηθψλ ειέγρσλ αλειθπζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηα εδάθηα α, β
θαη γ σο αλσηέξσ. Ο κέγηζηνο εκεξήζηνο αξηζκφο αξρηθψλ ειέγρσλ, πνπ κπνξεί λα
απαζρνιείηαη ην ίδην πξφζσπν ηνπ θνξέα ειέγρνπ, είλαη δχν.
Άξζξν 11
Έθηαθηνη έιεγρνη – Αηπρήκαηα
1. Έθηαθηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη:
α) Απφ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο ειέγρνπ, αλ επέξρεηαη ζεκαληηθή κεηαηξνπή
ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα. εκαληηθή κεηαηξνπή κπνξεί λα είλαη ε αιιαγή
ρξήζεσο ηνπ αλειθπζηήξα, ε αιιαγή ρξήζεσο ηνπ θηηξίνπ, ε ηξνπνπνίεζε δηαδξνκήο
ηνπ αλειθπζηήξα , ε αιιαγή ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπ ή ε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο
ηαρχηεηαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπληεξεηήο ή ν εγθαηαζηάηεο ππνρξενχηαη λα
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ λφκηκνπ εθπξφζσπν ηνπ ή ηνλ δηαρεηξηζηή
γηα ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο έθηαθηνπ ειέγρνπ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα.
β) Απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αλάπηπμεο ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ζε
πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ γηα παξάλνκε ή κε νξζή ιεηηνπξγία ή ζπληήξεζε ηνπ
αλειθπζηήξα ή ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Όηαλ ε θαηαγγειία αθνξά πνιενδνκηθή
παξάβαζε, αξκφδηεο είλαη απνθιεηζηηθά νη ππεξεζίεο ηεο Πνιενδνκίαο νη νπνίεο
ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη επηβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο θπξψζεηο.
ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, πιελ ηεο πεξίπησζεο αηπρήκαηνο, αξκφδηνη ππάιιεινη
ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο δηελεξγνχλ ην ηαρχηεξν επηηφπην έιεγρν θαη ζπληάζζνπλ
έθζεζε ειέγρνπ. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ παξίζηαηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο ακνηβή ν
ππεχζπλνο ζπληεξεηήο ή ν εγθαηαζηάηεο ή/ θαη ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο
εθπξφζσπφο ηνπο, θαηά ηελ θξίζε ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα παξέρνπλ
θάζε κέζν θαη βνήζεηα γηα ηνλ έιεγρν. Γηα ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ
ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά (κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ
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ηαρπδξνκείνπ)

απφ

ηελ

Γηεχζπλζε

Αλάπηπμεο

ηεο

νηθείαο

Ννκαξρηαθήο

Απηνδηνίθεζεο. Δάλ δηαπηζησζνχλ παξεθθιίζεηο ή παξαηππίεο, επηβάιινληαη νη
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε θπξψζεηο ζηνλ ππεχζπλν
ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο.
2. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ αηπρήκαηνο,
α. Δάλ ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ιάβεη γλψζε εληφο ησλ επφκελσλ 48 σξψλ απφ ηελ
ζηηγκή πνπ απηφ έιαβε ρψξα, δηελεξγείηαη άκεζα έιεγρνο θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε
ειέγρνπ. Σν θιηκάθην ειέγρνπ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ελεξγνπνηείηαη
εληφο ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζπγθξνηείηαη εληφο ηνπ
Ιαλνπαξίνπ έθαζηνπ έηνπο απφ ηνλ νηθείν Ννκάξρε απφ αξκφδηνπο ππαιιήινπο.
β. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηφηε ελεξγνπνηείηαη ην κηθηφ φξγαλν / θιηκάθην ειέγρνπ
ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ έλαο αξκφδηνο ππάιιεινο γηα αλειθπζηήξεο ηεο νηθείαο
Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο, έλαο εκπεηξνγλψκνλαο ζε ζέκαηα αλειθπζηήξσλ απφ ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, έλαο επηζεσξεηήο απφ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο
ειέγρνπ αλειθπζηήξσλ πνπ ζα νξίδεη ην Δ..Τ.Γ. θαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ ησλ εγθαηαζηαηψλ. Σν κηθηφ φξγαλν / θιηκάθην ειέγρνπ ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζπγθξνηείηαη επίζεο εληφο ηνπ Ιαλνπαξίνπ έθαζηνπ έηνπο
απφ ηνλ νηθείν Ννκάξρε. Σν κηθηφ θιηκάθην ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη εληφο δεθαπέληε
(15) εκεξψλ ηελ ελ ιφγσ πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα φξγαλα ειέγρνπ ελεκεξψλνληαη άκεζα πεξί ηνπ
αηπρήκαηνο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο κε απηφ, ηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηνλ αλειθπζηήξα
θαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληεξεηή θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ε
νπνία

δηαβηβάδεηαη

ζηελ

Γηεχζπλζε

Αλάπηπμεο

ηεο

νηθείαο

Ννκαξρηαθήο

Απηνδηνίθεζεο.
ηελ έθζεζε απηή, ην θαηά πεξίπησζε ελεξγνπνηεκέλν φξγαλν ειέγρνπ πξνβαίλεη ζηνλ
θαηαινγηζκφ επζπλψλ, πξνηείλεη επηβνιή θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ε δηαθνπή
ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα γηα δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο νθεηιφκελεο ζε κε
ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απαηηήζεσλ.
Η Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο εμεηάδεη ην ζέκα
έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ Οξγάλνπ ειέγρνπ, ηελ έθζεζε
ηνπ ζπληεξεηή ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο κε επζχλε ηνπ εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ιάβεη γλψζε ηνπ αηπρήκαηνο, αιιά θαη
ηπρφλ εθζέζεηο άιισλ Τπεξεζηψλ, θαη πξνβαίλεη ζηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ, ζηελ
επηβνιή ηπρφλ πξνζηίκσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο
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απφθαζεο, ζηε δηαθνπή ή ζηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα. Μεηά ηελ
απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ απαηηείηαη, κε κέξηκλα ηνπ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή ηνπ
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, έιεγρνο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη ε έθδνζε
πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ έγθξηζε ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα.
Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή ην
λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο γηα ελεκέξσζε ηνπ
θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα. Σα έμνδα ησλ δεκηψλ θαη ηνπ επαλειέγρνπ βαξχλνπλ ηνλ
ππεχζπλν ηνπ αηπρήκαηνο.
Άξζξν 12
Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα
1. Με απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
επηβάιιεηαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κεηά απφ
έιεγρν είηε απηήο ηεο ππεξεζίαο είηε αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα ειέγρνπ θαηά ηα
νξηδφκελα αλσηέξσ, πξνθχςεη φηη:
(α) Ο αλειθπζηήξαο ιεηηνπξγεί ρσξίο λα έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο
εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπ ή ρσξίο ηα πηζηνπνηεηηθά αξρηθψλ ή
πεξηνδηθψλ ειέγρσλ αλάινγα κε ηε πεξίπησζε.
(β) Καηά ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο ειιείςεηο, νη νπνίεο δελ
απνθαηαζηάζεθαλ, εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο πνπ έζεζε ν αλαγλσξηζκέλνο θνξέαο
ειέγρνπ.
(γ) πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
2. (α) Πξν ηεο έθδνζεο απφθαζεο δηαθνπήο αλειθπζηήξα ε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο
νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο αλαθνηλψλεη έγθαηξα ηελ
πξφζεζε ηεο λα πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα ζηνλ ηδηνθηήηε ή
ζηνλ δηαρεηξηζηή ή ζε απηφλ πνπ ηνλ ππνθαζηζηά ζηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ζηνλ
ππεχζπλν ζπληεξεηή ή εγθαηαζηάηε.
(β) Σν παξαπάλσ ζρεηηθφ έγγξαθν επηδίδεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε
ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Με ην έγγξαθν απηφ δεηνχληαη νη
ιφγνη ησλ απνθιίζεσλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
(γ) Μεηά πάξνδν δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ε
αλσηέξσ Τπεξεζία εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε ζπλεθηηκψληαο ηνπο ιφγνπο ησλ σο άλσ
ππεπζχλσλ εθφζνλ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο. Η
απφθαζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη θάζε άιιε απφθαζε κε ηελ νπνία
επηβάιινληαη ηερληθέο ή άιιεο βειηηψζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ
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αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επηδίδεηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο
θαηά ηα αλσηέξσ.
(δ) Η απφθαζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο πινπνηείηαη απφ ηελ αλσηέξσ αξκφδηα
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο, ε νπνία θαη πξνβαίλεη ζηελ ζθξάγηζε ησλ θπξίσλ ζηνηρείσλ
ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα (Πίλαθαο ρεηξηζκνχ, θεληξηθφο δηαθφπηεο θιπ).
ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ζθξάγηζεο πνπ ππνγξάθεηαη
θαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ή ηνλ ζπληεξεηή θαη ηνλ ππεχζπλν ηδηνθηήηε ή ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ θηηξίνπ φπνπ βξίζθεηαη ν αλειθπζηήξαο ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ
ηνπο. Σν πξσηφθνιιν ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα απφ ηα νπνία ην έλα
επηθνιιάηαη ζηνλ πίλαθα ρεηξηζκνχ ηνπ αλειθπζηήξα, ην άιιν παξακέλεη ζηνλ θάθειν
ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη ην ηξίην απνζηέιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
(ε) ηε ζπλέρεηα εηδνπνηείηαη ακειιεηί ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ή ηνπ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνδφηεζεο γηα λα ελεξγήζεη αλάινγα.
3. Δθφζνλ δηαπηζησζεί άκεζνο θίλδπλνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα,
εηδνπνηείηαη επεηγφλησο ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο, ν
νπνίνο ππνρξενχηαη είηε κφλνο είηε καδί κε ηνλ ζπληεξεηή, λα ιάβεη ακέζσο
πξνιεπηηθά κέηξα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ αλειθπζηήξα. Η
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα αλαζηείιεη,
πξνζσξηλά, κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα ρσξίο ηελ
ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, εθφζνλ δηαπηζησζεί
άκεζνο θίλδπλνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη ε
ζρεηηθή απφθαζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζηνλ νηθείν Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ ή ηνπ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνδφηεζεο γηα ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο.

Άξζξν 13
Κπξώζεηο
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Πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 11 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
Φ.9.2/νηθ.32803/1308, (ΦΔΚ 815/Β/97) γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο νξίδνληαη ηα εμήο:
1. ε νπνηνλδήπνηε εγθαζηζηά ή ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ή ζπληεξεί αλειθπζηήξα ή
παξαθσιχεη ηνλ έιεγρν ή επαλέιεγρν, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο θαη ηεο παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο εθηφο απφ ηπρφλ θπξψζεηο
απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
Ννκάξρε πξφζηηκν κέρξη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ ππέξ ηεο Ν. Α. πνπ
βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πεξί δεκνζίσλ
εζφδσλ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην πξφζηηκν κπνξεί λα δηπιαζηάδεηαη, κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία.
2. ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ή θνηλνπνηεκέλνπο θνξείο ειέγρνπ αλειθπζηήξσλ
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 7 ηεο ππ’ αξηζκ.
νηθ.3354/91/8.2.2001 (ΦΔΚ 149/Β/2001) ππνπξγηθήο απφθαζεο φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη. Δπίζεο ζε αλαγλσξηζκέλνπο ή θνηλνπνηεκέλνπο θνξείο ειέγρνπ πνπ εθηεινχλ
πιεκκειείο ή πιαζηνχο ή γεληθφηεξα πιαζκαηηθνχο ειέγρνπο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά παξάβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. Φ.9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ
815/Β/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο θαη ηεο παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο, εθηφο απφ ηπρφλ θπξψζεηο απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ζα
επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο χζηεξα απφ θνηλή εηζήγεζε ηεο
Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο, πξφζηηκν απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ έσο
είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ ππέξ ηεο νηθείαο Ν. Α. φπνπ έρεη έδξα ν θνξέαο,
πνπ βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πεξί δεκνζίσλ
εζφδσλ. Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ αξκφδην θνξέα δηαπίζηεπζεο.
3. Πξφζηηκν επηβάιιεηαη γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ αξηζκ.
Φ.9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΔΚ 815/Β/97) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο θαη ηεο παξνχζαο
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζηνλ αδεηνχρν εγθαηαζηάηε ή ζηνλ ζπληεξεηή Γ’
εηδηθφηεηαο ή ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζην δηαρεηξηζηή ή ζην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπο ή θαη ζε
νπνηνλδήπνηε άιινλ πνπ απζαίξεηα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο φζνλ αθνξά ηελ
εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ αλειθπζηήξα. ηνπο αδεηνχρνπο
εγθαηαζηάηεο θαη ζπληεξεηέο Γ΄ εηδηθφηεηαο κπνξεί λα επηβάιινληαη θαη νη θπξψζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 29 ηνπ Β.Γ.. ηεο απφ 25 Μαΐνπ (ΦΔΚ /224/Α/1938)
θαη ζπληζηνχλ ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο.
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4. Δηδηθφηεξα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο παξάβαζεο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ απηή κπνξεί
λα έρεη ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα επηβαιιφκελα
απφ ηνλ αξκφδην Ννκάξρε πξφζηηκα κπνξνχλ λα θιηκαθψλνληαη σο εμήο:
α. Πξφζηηκν απφ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ κέρξη εμήληα ρηιηάδεο (60.000)
επξψ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εθδνζεί απφθαζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο, έρεη
ζθξαγηζζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα θαη απηφο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία χζηεξα
απφ παξαβίαζε ησλ ζθξαγίδσλ θαη έρεη ζπκβεί αηχρεκα. Σν ίδην πξφζηηκν επηβάιιεηαη
θαη ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα απζαίξεηεο ιεηηνπξγίαο
αλειθπζηήξα (ρσξίο κέξηκλα γηα θαηαρψξεζε , κε αλαλέσζεο θαηαρψξεζεο θ.ι.π.).
β. Πξφζηηκν απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ κέρξη δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000)
επξψ ζηνλ ζπληεξεηή αλειθπζηήξα πνπ παξαιείπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ή γηα
παξαιείςεηο ζηε ζπγθξφηεζε θηλεηψλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ.
γ. η) Πξφζηηκν κέρξη ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) Δπξψ ζηνλ ηδηνθηήηε πνπ παξαιείπεη λα
κεξηκλήζεη γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ αλειθπζηήξα θαη
ηη) Πξφζηηκν κέρξη ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) Δπξψ ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ δηαρεηξηζηή ή
ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπο πνπ παξαιείπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλαλέσζε
θαηαρψξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα.
Πξηλ ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ η) θαη ηη) πξέπεη λα δηαπηζησζεί αλ ν ιφγνο
παξάιεηςεο νθείιεηαη ζε παξειθπζηηθή ηαθηηθή ηνπ αλσηέξσ ή ζε ακθηζβήηεζε ηεο
έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ θνξέα ή ζε δηαθσλία γηα ην πνηνο
είλαη ππεχζπλνο λα θαιχςεη νηθνλνκηθά ηηο απνθιίζεηο (ν ηδηνθηήηεο ή ν εγθαηαζηάηεο
ή ν ζπληεξεηήο) πνπ επηζήκαλε ν θνξέαο ζηνλ έιεγρν ηνπ.
Αλ δηαπηζησζεί ππαηηηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε, επηβάιινληαη ηα παξαπάλσ πξφζηηκα,
αιιηψο ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο ησλ άιισλ άξζξσλ γηα ηα άιια
εκπιεθφκελα κέξε.
δ. Πξφζηηκν απφ έμε ρηιηάδεο (6.000) επξψ κέρξη ελλέα ρηιηάδεο (9.000) επξψ ζε
φπνηνλ πξνβαίλεη ζε παξάλνκε ειεθηξνδφηεζε αλειθπζηήξα.
5. ε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ θαζ’ ππνηξνπή, αηπρεκάησλ ή / θαη επηθίλδπλσλ
παξαιείςεσλ είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο ηνπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα.
6. Κάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο πνπ
νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ:
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− ηεο εγθαηάζηαζεο ή θαη ηεο ζέζεο ιεηηνπξγίαο ή θαη ηεο ρξήζεο ηνπ αλειθπζηήξα, −
ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ή θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
ζηνηρείνπ αζθαιείαο θαη θάζε απφθαζε:
− πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα
−

επηβνιήο

πξνζηίκνπ

αηηηνινγείηαη

θαη

θνηλνπνηείηαη

κε

απφδεημε

ζηνλ

ελδηαθεξφκελν, ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο,
ζηε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραλίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
Άξζξν 14
Πξνζθπγέο
Καηά ησλ απνθάζεσλ ρνξήγεζεο ή άξλεζεο ρνξεγήζεσο άδεηαο ζπλεξγείνπ,
βεβαίσζεο − απφθαζεο θαηαρψξεζεο αλειθπζηήξα, επηβνιήο πξνζηίκσλ ή θπξψζεσλ,
ρσξεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο, ε νπνία αζθείηαη εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. Η
πξνζθπγή απηή αζθείηαη απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη θαηαηίζεηαη
ζηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3200/1955 (ΦΔΚ 97 Α/55) φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Άξζξν 15
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Σν παξφλ άξζξν αθνξά απνθιεηζηηθά αλειθπζηήξεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη
εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ.
Φ9.2/νηθ.32803/1308/1997 (ΦΔΚ 815/Β/1997) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ή άιιεο
πξνγελέζηεξεο ηεο παξνχζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (ππνπξγηθέο απνθάζεηο,
εγθπθιίνπο). Οη πεξηνδηθνί έιεγρνη ησλ αλειθπζηήξσλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί
πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα εληάζζνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο
παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζην άξζξν 10 «Πεξηνδηθνί Έιεγρνη θαη
δνθηκέο».
2. α) Γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αλειθπζηήξεο ρσξίο ζηνηρεία λνκηκφηεηαο,
αλεμαξηήησο έηνπο θαηαζθεπήο, παξέρεηαη πξνζεζκία έσο

31.12.2012, εληφο ηεο

νπνίαο νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο ππνρξενχληαη λα
αλαζέζνπλ ζε αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο ειέγρνπ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ
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πεξηνδηθφ έιεγρν ησλ αλειθπζηήξσλ ησλ θηηξίσλ ηνπο αλεμάξηεηα απφ ην έηνο
εγθαηάζηαζεο ηνπο.
β) Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο κε πξνέγθξηζε εγθαηάζηαζεο θαη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη
παξέιζεη ηξηαθνληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζήο ηνπο, παξέρεηαη πξνζεζκία
έσο 31.12.2010, εληφο ηεο νπνίαο νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί
ηνπο ππνρξενχληαη λα αλαζέζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ησλ
αλειθπζηήξσλ ησλ θηηξίσλ ηνπο απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο ειέγρνπ.
γ) Γηα ηνπο ππφινηπνπο αλειθπζηήξεο κε πξνέγθξηζε εγθαηάζηαζεο παξέρεηαη
πξνζεζκία έσο 31.12.2011, εληφο ηεο νπνίαο νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ή νη λφκηκνη
εθπξφζσπνί ηνπο ππνρξενχληαη λα αλαζέζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ πεξηνδηθφ
έιεγρν ησλ αλειθπζηήξσλ ησλ θηηξίσλ ηνπο απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο ειέγρνπ.
δ)

Δηδηθά

γηα

αλειθπζηήξεο

εγθαηεζηεκέλνπο

ζε

δεκφζηνπο

ρψξνπο,

ζε

ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, ζε αεξνδξφκηα, ζε ππφγεηεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο, θαη
γεληθά ζε πξνζπειάζηκα απφ ην επξχ θνηλφ θηίξηα ή ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ζε ρψξνπο
πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ηδηαίηεξεο επηδξάζεηο ηεο αηκφζθαηξαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο
ρψξνπ φπσο π.ρ.:
− ζε πνιχ πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο,
− ζε απμεκέλε αλάπηπμε ζθφλεο,
− ζε απμεκέλν θίλδπλν δηαβξψζεσλ, ζε θίλδπλν εθξήμεσλ,
− ζε μελνδνρεία πιένλ ησλ 200 θιηλψλ ή Ννζνθνκεία ή ζέαηξα ή θηλεκαηνγξάθνπο,
− θαζψο επίζεο θαη γεληθά ζε θηίξηα πνπ εμππεξεηνχλ επξχ θνηλφ, παξέρεηαη
πξνζεζκία έσο 30.06.2009, εληφο ηεο νπνίαο νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ή νη λφκηκνη
εθπξφζσπνί ηνπο ππνρξενχληαη λα αλαζέζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ πεξηνδηθφ
έιεγρν ησλ αλειθπζηήξσλ ησλ θηηξίσλ ηνπο απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο ειέγρνπ.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ην
έηνο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζα ηεθκαίξεηαη απφ ην έηνο έθδνζεο ηεο άδεηαο νηθνδνκήο ηνπ
θηεξίνπ. Ο ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπο ελεκεξψλεηαη
ππνρξεσηηθά εγγξάθσο απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληεξεηή ηνπ αλειθπζηήξα, 3 κήλεο πξηλ
ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο γη’ απηή ηνπ ηελ ππνρξέσζε.
Γηα ηνπο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ησλ αλειθπζηήξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ απφ αλαγλσξηζκέλν
θνξέα εληφο ησλ αλσηέξσ αληηζηνίρσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
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3. Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζα επηβάιινληαη ηαπηφρξνλα νη
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξνχζα θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε θπξψζεηο ζε φινπο φζνπο
ζπληεξνχλ ή/θαη έρνπλ ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο κε λνκίκσλ αλειθπζηήξσλ.
4. Οη έιεγρνη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ
αλειθπζηήξα. Δηδηθφηεξα ηζρχεη:
α) Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζε Γεκφζηνπο ρψξνπο πξνβιέπεηαη ε πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ πξνηχπνπ
ΔΛΟΣ ΔΝ 81.80 εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ ηνπ εδαθίνπ (δ) ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ειέγρνληαη ηα ζεκεία 1-18 ηνπ Παξαξηήκαηνο
(ΙΙΙ) ηεο ΚΤΑ ππ αξηζκφλ Οίθ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΔΚ 1797/Β/2005), φπσο απηφ
ηζρχεη.
β) Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4,
δχλαηαη λα εθαξκφδεηαη πξναηξεηηθά ε παξάγξαθνο 5.8.3. ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ
81.80, θαη ειέγρνληαη ηα ζεκεία 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο ΚΤΑ ππ
αξηζκφλ Οίθ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΔΚ 1797/Β/2005), φπσο απηφ ηζρχεη. Δάλ δελ
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή
εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (3) ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ
αθνξά πξναηξεηηθφ θαη φρη δεζκεπηηθφ ζεκείν ζπκκφξθσζεο.
γ) Δθφζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ, ιφγσ
εμάληιεζεο ηνπ θχθινπ δσήο ή κεηά απφ βιάβε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αληηθαηάζηαζε
ιεηηνπξγηθψλ κεξψλ ηνπ αλειθπζηήξα, ηφηε ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα
πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνηχπνπ
ΔΛΟΣ ΔΝ 81.80 γηα ην ηκήκα πνπ αληηθαζίζηαηαη θαη ζπλεπψο ν πεξηνδηθφο έιεγρνο
ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ηελ αληίζηνηρε δέζκε δνθηκψλ πνπ
πξνβιέπεηαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ κέινο πνπ αληηθαζίζηαηαη.
δ) Γηα ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, παξέρεηαη
ε πξναηξεηηθή δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή λφκηκν εθπξφζσπφ
ηνπο ην επηζπκεί λα ζπκκνξθσζεί κεξηθά ή πιήξσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξφηππνπ
ΔΛΟΣ ΔΝ 81-80 φπνηε ην θξίλεη απαξαίηεην, θαη ηφηε ν πεξηνδηθφο έιεγρνο
δηακνξθψλεηαη αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζην ηκήκα πνπ
απηέο έρνπλ πηνζεηεζεί.
5. Γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο πξηλ ηελ
30/06/2009, δχλαηαη πξναηξεηηθά λα γίλεη αληηζηάζκηζε ηεο αέξγνπ ηζρχνο ηεο
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ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Η δηάηαμε απηή θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα αλειθπζηήξεο
πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ή ζα εγθαηαζηαζνχλ κεηά ηελ 01/07/2009.
6. Γηα αλειθπζηήξεο ζε θηίξηα ηδηαηηέξνπ αηζζεηηθήο ή αξρηηεθηνληθήο ζεκαζίαο, νη
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο
αξραηνινγηθήο εθνξίαο λεφηεξσλ κλεκείσλ.
Άξζξν 16
Σειηθέο δηαηάμεηο
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, θαηαξγνχληαη ε
ΚΤΑ Φ.Α/ 9.2/7543/403 (ΦΔΚ 696/Β/2007), ε ΚΤΑ ΦΑ/9.2 Οηθ. 14143/720 (ΦΔΚ
1111/Β/2007), ε Δγθχθιηνο ηεο ΓΓΒ/ ΤΠΑΝ κε ΑΠ: ΦΑ΄ 9.2/24461/1124/ 14-112006, ηα ππ’ αξηζκ. Φ.9.2/7192/505/24-4-2002, Φ.9.2/16245/1076/13-9-2002 θαη
Φ.9.2/6065/407/18.6.2004
ππνπξγηθήο

απφθαζεο

έγγξαθα
ηεο

εθαξκνγήο

Γεληθήο

ηεο

Γξακκαηείαο

πξναλαθεξφκελεο
Βηνκεραλίαο

θνηλήο

Γηεχζπλζεο

Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο σο θαη θάζε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα
πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηή.
2. Όπνπ ζηελ ππ’ αξηζκ. Φ.9.2/νηθ.32803/1308/1997 (ΦΔΚ 815/Β/97) θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε αλαθέξεηαη «αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο
(Γ.Γ.Β.) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» απηή νξίδεηαη φηη είλαη ε Γηεχζπλζε
Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο πιελ ησλ
πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 1 θαη 3 απηήο φπνπ νξίδεηαη φηη είλαη ε Γηεχζπλζε
Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο.
3. Η αίηεζε θαηαρψξεζεο αλειθπζηήξα, ε βεβαίσζε − απφθαζε θαηαρψξεζεο
αλειθπζηήξα θαη ε άδεηα ζπλεξγείνπ ή ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ είλαη
ηππνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα I ηεο ΚΤΑ ππ αξηζκφλ Οίθ.
Φ.9.2/29362/1957/(ΦΔΚ 1797/Β/2005).
4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, θαηαξγνχληαη
νη δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ππ αξηζκφλ Οίθ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΔΚ 1797/Β/2005). Σα
παξαξηήκαηα ηεο ΚΤΑ ππ αξηζκφλ Οίθ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΔΚ 1797/Β/2005),
παξακέλνπλ ζε ηζρχ εθηφο απφ ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
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Π Ι Ν Α Κ Α  Α: εκεία ε ι έ γ ρ ν π η ν π ά ξ ζ ξ ν π 1 5 π α ξ . 4
Πεξηγξαθή θαηάζηαζεο
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18

Φξεάηηα κεξηθψο θιεηζηφ ή θιεηζηφ κε πιέγκα
Δπηζθαιήο θιεηδαξηέο ζπξψλ θξέαηνο
Πεξηγξαθή: ε αλειθπζηήξεο κε ρεηξνθίλεηεο ζχξεο θξέαηνο (φρη απηφκαηεο) νη
θιεηδαξηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεραληθή εμαθξίβσζε ηεο θιεηζηήο ζέζεο θαη
ειεθηξηθέο επαθέο (πξνκαλδάισζε).
Θάιακνο ρσξίο πφξηεο:
Πεξηγξαθή:Οη ζάιακνη η σ λ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα θέξνπλ ζχξεο ζηηο
εμήο πεξηπηψζεηο:
Ο αλειθπζηήξαο έρεη ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ 0 , 7 m / s e c .
Ό π ν π κε ηελ είζνδν επηβάηε ζην ζάιακν δελ δηαθφπηνληαη νη εμσηεξηθνί
ρεηξηζκνί.
Δηδηθά γηα αλειθπζηήξεο κε επηθάλεηα ζαιάκνπ κηθξφηεξε απφ 0, 6 η.κ. (έσο 2
αηφκσλ) εάλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ε χπαξμε ζπξψλ,
δχλαηαη λα ζπζηήλεηαη ε ρξήζε θσηνθχηηαξσλ θαηαλεκεκέλσλ θαζ’ χςνο
ηεο εηζφδνπ ζην ζάιακν.
'Έιιεηςε ή αλεπαξθήο θσηηζκφο θηλδχλνπ ζην ζάιακν
Έιιεηςε ή αθαηαιιειφηεηα ζπζθεπήο αξπάγεο θαη πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο
'Έιιεηςε ή αλεπαξθέο ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ
χζηεκα ηζνζηάζκηζεο ζηνπο νξφθνπο
Αλεπαξθείο ρψξνη πξνζηαζίαο ζηελ ά λ σ θαη θάησ απφιεμε θξέαηνο
Αλεπαξθέο κήθνο πνδηάο» πξνζηαζίαο ζαιάκνπ:
Πεξηγξαθή: Κάζε θαηψθιη ζαιάκνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε
πξνζηαηεπηηθφ πνδηψλ, θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπήο
Έιιεηςε ή αλεπαξθέο θηγθιίδσκα ζηε ζηέγε ηνπ Θαιάκνπ
'Έιιεηςε ή αλεπαξθήο δηαθφπηεο ειέγρνπ ραιάξσζεο ζπξκαηφζρνηλνπ
ζηελ ηξνραιία ηάλπζεο ηνπ πεξηνξηζηήξα ηαρχηεηαο:
Πεξηγξαθή: πζηήλεηαη, ε ηάλπζε ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ λα επηηπγράλεηαη κε
βάξνο, θαη φρη ειαηήξην, θαη λα ειέγρεηαη κέζσ δηαθφπηε, ν νπνίνο λα
ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε ραιάξσζεο ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ.
'Έιιεηςε πξνζηαζίαο θαηά ηεο ππεξ -ηάρπλζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηελ άλνδν
Έιιεηςε πξνζηαζίαο έλαληη πηψζεο θαη νιίζζεζεο ζε πδξαπιηθνχο
αλειθπζηήξεο
Έιιεηςε ή αλεπαξθείο πξνζθξνπζηεξεο (Θαιάκνπ θαη αληίβαξνπ)
Με αλεμάξηεηνη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο θαη πεξηνξηζηήξαο ρξφλνπ
Έιιεηςε επηηεξεηή θάζεσλ
Έιιεηςε ή αλεπαξθήο ιεηηνπξγία επηζεψξεζεο. θαη δηαθφπηεο ηάζεο (ζηνπ) ζηε
ζηέγε ηνπ ζαιάκνπ.
Ύπαξμε αληηζηάζκηζεο ηεο αέξγνπ ηζρχνο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ
αλειθπζηήξα.

«

Άξζξν 17
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εκείν
π ξ ν η ύ π ν π ΔΛΟΣ
ΔΝ 81.80

6&7
31
31

40

46
50
71
3
14
39
43

51

52
54
56
62&64
69
70
--

Η ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβέξλεζεο.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αζήλα, ……. /…….. / 2008
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΛΟΓΟΚΟΤΦΗ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΟΤΦΛΙΑ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΣΑΤΡΟ ΚΑΛΑΦΑΣΗ
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