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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης µε την
οποία συµπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/11.9.1997) κοινής
υπουργικής απόφασης σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
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).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2077/1992 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατά ξεις»
(ΦΕΚ 14/Α), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε & κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 (34/Α)
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/ 1984 (70/Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 “εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου” (ΦΕΚ 34/Α΄/1983).
5. Την υπ’ αριθµ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε την οποία προσαρµόσθηκε στην
ελληνική Νοµοθεσία η Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συµβουλίου της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της
νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες».
6. Την υπ’ αριθµ. οικ. 3354/1991 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 149/Β/14.2.2001) «Καθορισµός πλαισίου για την
αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τοµέα».
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7. Το Βασιλικό ∆ιάταγµα 37/23 ∆εκεµβρίου 1965/17 Ιανουαρίου 1966 (ΦΕΚ Α΄/10) περί κατασκευής και λει
τουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.
8. 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/11.9.1997) κοινή υπουργική
απόφαση.

9. Την υπ’ αριθµ. 3899/253/Φ9.2 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002), όπως έχει διορθωθεί στα ΦΕΚ 372/
Β/26.3.2002, 510/Β/25.4.2002 και 781/Β/25.6.2002 σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των
ανελκυστήρων.
10. Την ανάγκη για τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε τους ανελκυστήρες 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. Φ9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινή υπουργική απόφαση,
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.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815Β) 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 στους χώρους και στις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων που
ισχύουν ή όπως εκάστοτε θα ισχύουν στο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (ΓΟΚ), στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό,
στον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, στα µέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζοµέ νων στους
ανελκυστήρες, στον Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (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΄)
υπουργική απόφαση.
γ) Εφαρµόζονται υποχρεωτικά, όπως κάθε φορά ισχύουν, οι διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών &
µηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι διατάξεις περί κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων για την
εκπόνηση και υπογραφή της µελέτης των ανελκυστήρων, 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.
Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 κοινή υπουργική απόφαση εφαρµόζονται υποχρεωτικά και από τις Πολεοδοµικές
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 ρύθµισης των
ανελκυστήρων, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του, υποβάλλει στο ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου ή του Συστήµατος δήλωση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ», από τους έχοντας αυτό το
δικαίωµα, σύµφωνα µε τις µε τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών
εγκαταστάσεων, καθώς και την κα τοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ή του Συστήµατος χορηγεί, προσωρινά, ρεύµα, η παροχή του οποίου διακόπτεται,
αυτοδικαίως, µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία παροχής, εφόσον δεν έχει στη συνέχεια
προσκοµιστεί από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους πρωτοκολληµένη αίτηση
καταχώρησης (προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης) ή βεβαίωσηαπόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα, σύµφωνα
µε το άρθρο 3, από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η παραπάνω
προθεσµία µπορεί να παραταθεί για δυο (2) ακόµη µήνες µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης
της οικείας Ν.Α.
Άρθρο 3 Καταχώρηση Ανελκυστήρα
1. Στις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Ν.Α. τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το µη τρώο και
τους τεχνικούς φακέλους 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 Ν. Α. αίτηση καταχώρησης στο

µητρώο των ανελκυστήρων σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας, που πρωτοκολλείται και θεωρηµένο
αντίγραφό της παραδίδεται αυθηµερόν από την Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόµιµο
εκπρόσωπό τους. Μαζί µε την αίτηση καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το
νόµιµο εκπρόσωπό τους και τον αρµόδιο µηχανικό, συ νυποβάλλεται και ο τεχνικός φάκελος που θα περιέχει τα
παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
1. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας.
2. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται η τοµή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη µηχανο
στασίου 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 CΕΝΕLΕC (καλωδιακή συνδεσµολογία κυκλωµάτων ισχύος και
ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα µε τα όργανα του θαλάµου, του φρεατίου και του µηχανοστασίου).
4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες δηλώνεται:

(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, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη. (εις διπλούν)
(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή, θεωρηµένη για το γνήσιο του
περιεχοµένου από αρµόδιο φορέα ή οργανισµό. (εις διπλούν)
5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση
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/11.9.1997) 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
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 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
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 Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του
κατασκευαστή σύµφωνα µε το παράρτηµα XIΙΙ της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308, 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 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
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 Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του
κατασκευαστή σύµφωνα µε το παράρτηµα XIΙΙ της υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308 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.
δ) ∆ιασφάλιση ποιότητας παραγωγής.
i. ∆ήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύµφωνα µε το παράρτηµα II – Β της υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308
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 Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας του
κατασκευαστή σύµφωνα µε το παράρτηµα XIΙΙ της υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308 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 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
κοινής υπουργικής απόφασης.
ii. Βεβαίωση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα XIΙΙ της υπ’ αριθµ.
Φ9.2/οικ.32803/ 1308 κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρηµένη από τον αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου)
Τα έγγραφα των περιπτώσεων α),β),γ),δ),ε), εφόσον προέρχονται από φορείς διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆,
εκδίδονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση,
και πάντα για τα έγγραφα τα προερχόµενα από φορείς διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆, δε θα γίνονται αποδεκτά
από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. Όσα από αυτά έχουν εκδοθεί µε την παλιά τους µορφή και έχουν ισχύ που
υπερβαίνει τις προθεσµίες της παρούσας, γίνονται αποδεκτά από τις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Ν. Α. µέχρι τη
λήξη της ισχύος τους.
II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα που, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν το έχει, µπορεί να το
λαµβάνει µε αίτησή του από την αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 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 (εις διπλούν)
3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση
4. Πιστοποιητικό αρχικού ή περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου.

ΙΙΙ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗΣ
1. Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας.
2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
3. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται η τοµή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη µηχανο
στασίου 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 CΕΝΕLΕC (καλωδιακή συνδεσµολογία κυκλωµάτων ισχύος και
ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα µε αυτά του θαλάµου, του φρεατίου και του µηχανοστασίου).
5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 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 (εις διπλούν)
6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση
7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου.

IV. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
1. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ και δεν
υπάγονται στις κατηγορίες Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ του άρθρου αυτού, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόµιµης
λειτουργίας, καταγράφονται και καταχωρούνται µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόµιµου
εκπροσώπου τους στην αρµόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Ν.Α.
2. Για την καταγραφή και καταχώρηση των ανελκυστήρων αυτών κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολο γητικά:

i. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας.
ii. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται η τοµή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη
µηχανοστασίου 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 CΕΝΕLΕC (καλωδιακή συνδεσµολογία κυκλωµάτων ισχύος
και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα µε τα όργανα του θαλάµου, του φρεατίου και του µη χανοστασίου).
iv. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες δηλώνεται:
(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή
το νόµιµο εκπρόσωπό τους, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη. (εις διπλούν)
(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή, θεωρηµένη για το γνήσιο του
περιεχοµένου από αρµόδιο φορέα ή οργανισµό. (εις διπλούν)
v. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση.
vi. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου.
3. α) Με την υποβολή των απαιτούµενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών, η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Ν.Α. καταχωρεί τον ανελκυστήρα στο µητρώο και χορηγεί εντός εξαµήνου βεβαίωσηαπόφαση καταχώρησης,
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι, 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 και τις λοιπές αρχές (∆ΕΗ για τη χορήγηση ρεύµατος κλπ.)
4. Η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα που γίνεται µε την πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρησης
ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στον συνηµµένο τεχνικό φάκελο ή παραβάσεις των ισχυουσών νόµιµων
διατάξεων και προϋποθέσεων.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, κατά την καταχώρηση του ανελκυστήρα από την αρµόδια Υπηρεσία
Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), παραβάσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του
άρθρου 1, εκτός από τα θέµατα που αναφέρονται στην ασφαλή και καλή λειτουργία του ανελκυστήρα, τα οποία
είναι αρµοδιότητα των φορέων ελέγχου σύµφωνα µε την ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308, ο ανελκυστήρας θα
καταχωρείται στο µητρώο και αντίγραφο του φακέλου θα διαβιβάζεται στην αρµόδια αρχή προς εξέταση και
τυχόν επιβολή κυρώσεων.
6. Για τις περιπτώσεις ΙΙ έως ΙV το πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου εκδίδεται και κατατίθεται στην Υπηρεσία
Ανάπτυξης της οικείας ΝΑ σύµφωνα µε τις προθεσµίες που ορίζονται στις διατάξεις του Άρθρου 15.

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 ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίµηση
ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία µπορεί να οδηγηθεί 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 λειτουργίας µε
εξάλειψη των βλαβών και των απορυθµίσεων, καθώς επίσης των 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 ανελκυστήρα.

4. Κριτήρια για τον αριθµό των συντηρήσεων των ανελκυστήρων είναι η συχνότητα χρησιµοποίησης, ο αριθµός
των στάσεων, το είδος της χρήσης και ο περιβάλλον χώρος, σύµφωνα µε τα οποία οι συντηρήσεις
πραγµατοποιούνται ως εξής :
α) Για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους:
i. σε µονοκατοικίες µε ανελκυστήρα έως δυο (2) στάσεις, τέσσερις (4) φορές το χρόνο.
ii. σε µονοκατοικίες µε ανελκυστήρα από τρεις (3) έως τέσσερις (4) στάσεις, πέντε (5) φορές το χρόνο.
iii. σε πολυκατοικίες µε ανελκυστήρα έως τέσσερις (4) στάσεις ή µονοκατοικίες µε περισσότερες από τέσσερις
(4) στάσεις, επτά (7) φορές το χρόνο.
iv. σε πολυκατοικίες µε ανελκυστήρα µε περισσότερες από τέσσερις (4) στάσεις και κτίρια επαγγελµατικής
χρήσης µέχρι τέσσερις (4) στάσεις, εννέα (9) φορές το χρόνο.
v. σε κτίρια επαγγελµατικής χρήσης µε περισσότερες
από τέσσερις (4) στάσεις, δέκα (10) φορές το χρόνο. β) 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 ή χώρους στάθµευσης,
ii. σε χώρους που είναι εκτεθειµένοι σε ιδιαίτερες 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 κ.λ.π.,
iii. σε ξενοδοχεία (>3000 εκκινήσεις την εβδοµάδα) ή σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (>3000
διαδροµές εκκινήσεις την εβδοµάδα)
iv. σε νοσοκοµεία,
ο αριθµός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι µικρότερος από είκοσι τέσσερις (24) συντηρήσεις το χρόνο.
5. 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.
6. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του ανελκυστήρα θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση της συχνότητας της
συντήρησης.
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 Ν. Α., 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.

3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτρο
τεχνίτη ∆’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη ∆’ 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 µέχρι εκατόν είκοσι (120) συντηρήσεις το µήνα.
5. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά.
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 συντηρητές που έχουν το δικαίωµα εγκατάστασης ανελκυστήρων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά ξεις
κατάταξης των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατοχύρωσης των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων, εφόσον πραγµατοποιούν και εγκαταστά σεις, χρησιµοποιούν προσωπικό που δεν απασχολείται στη
συντήρηση ή που τυχόν πλεονάζει σε σχέση µε τον αριθµό των συντηρούµενων ανελκυστήρων. Το προσω πικό
αυτό υποχρεωτικά αποτελείται µεταξύ των άλλων και από έναν αδειούχο εγκαταστάτη ∆΄ ειδικότητας. Οι
αδειούχοι συντηρητές ∆’ ειδικότητας δεν έχουν δικαίωµα εγκατάστασης ανελκυστήρων.

Άρθρο 6 Υποχρεώσεις συντηρητή
1. (α) Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, ο
υπεύθυνος του συνεργείου ή των συνεργείων πραγµατοποιεί τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε έξι (6)
µήνες για τους ανελκυστήρες της παρ. 4(α) του άρθρου 4, πλην της περίπτωσης ι, για την οποία ο έλεγχος θα
πραγµατοποιείται κάθε δεύτερο χρόνο και κάθε τρεις (3) µήνες για τους ανελκυστήρες της παρ. 4(β) του άρθρου 4
και ενηµερώνει στην αντίστοιχη θέση το βιβλιάριο συντήρησης.
(β) Στο βιβλιάριο συντήρησης αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και οι προβλεπόµενες κυρώσεις και
καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, του συντηρητή και του εκάστοτε φορέα ελέγχου. Στο
βιβλιάριο καταχωρούνται όλες ο σηµαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, 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.
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 κλήση του κατά τη διενέργεια έκτακτων
ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 11. Οι υπηρεσίες που παρέχει 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 και µε τις χρονικές περιόδους α, β, γ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Ειδικότερα, στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο
νόµιµος εκπρόσωπος τους δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του για επισκευές ή λήψη αναγκαίων µέτρων
στον ανελκυστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, υποχρεούται να διακόψει τη
λειτουργία του και ταυτόχρονα να ενηµερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον παραπάνω ιδιοκτήτη ή τον
διαχειριστή ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους και τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. για να προβεί στον
έλεγχο και στις απαραίτητες ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 12. 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 άλλο συντηρητή σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8.
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 Ν.Α. να εφαρµόσει τα αναφερόµενα στη
γνωµάτευση.

Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας 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.
5. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενηµερώνει τους εκάστοτε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για την
υποχρέωσή τους να αναθέσουν τον έλεγχο (περιοδικό, τακτικό, µετά από ατύχηµα, µετά από σοβαρές
τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτηµάτων, µηχανισµών ή και 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 Ν.
Α., στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε
ανελκυστήρα, του οποίου αναλαµβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθµός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθµός
αδείας, φορέας ελέγχου, αριθµός καταχώρησης).
(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. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι εξοπλισµένος τουλάχιστον µε τα παρακάτω
µηχανήµατα όργανα και εργαλεία:
Μία τράπεζα εργασίας µε δύο τουλάχιστον µέγγενες και ένα τρυπάνι.
Πλήρη σειρά εργαλείων για τις εντός του χώρου εργασίες επισκευής εξαρτηµάτων και στοιχείων της
εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
Όργανα µέτρησης τάσης, αντίστασης και έντασης.
Συσκευή ανάρτησης θαλαµίσκου µε συναφείς σφιγκτήρες
8. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα, 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 διαχει ριστή
ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους, τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της προθεσµίας, για τη διενέργεια του αρχικού ή
περιοδικού ελέγχου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15.

Άρθρο 7 Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων Μητρώο
1. Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορηγείται στους έχοντες αυτό το δικαίωµα 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 ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.
Α., όπου είναι η µόνιµη έδρα του Συνεργείου, αίτηση του υπεύθυνου συντηρητή ή του νοµικού προσώπου, µε το
οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο, συνοδευόµενη από τα παρακάτω:

(α) Τις πρωτότυπες επαγγελµατικές άδειες του υπευθύνου και των µελών που στελεχώνουν τα κινητά συ
νεργεία.
(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 και ένα
αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή), στις οποίες θα αναγράφονται οι ανελκυστήρες µε τον ίδιο τρόπο όπως στο
Βιβλίο – µητρώο.
(δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 των µελών των κινητών συνεργείων ότι απασχολούνται αποκλειστικά
µε τη συντήρηση ανελκυστήρων.
(ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου των συνεργείων στην οποία δηλώνεται:
ι. ότι απασχολείται αποκλειστικά µε τη συντήρηση των ανελκυστήρων,
ιι. ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη συντήρηση των ανελκυστήρων που αναγράφεται στις επι
συναπτόµενες προς θεώρηση καταστάσεις,
ιιι. ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα µέλη των συνεργείων του είναι ασφαλισµένα στο ΙΚΑ ή άλλο
ασφαλιστικό οργανισµό.
ιν. την έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο – τηλεφωνητή.
Αν ο υπεύθυνος των συνεργείων έχει το δικαίωµα να εκτελεί και εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει να το
δηλώνει στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση, καθώς και ότι δεν θα απασχολεί κατά τη συντήρηση το
προσωπικό (µε ονοµαστική αναφορά) που απασχολείται στις εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων.
3. Η αρµόδια υπηρεσία της Ν. Α. ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και χορηγεί αδεία συνεργείου συντή ρησης
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 ειδοποιούν τον υπεύ θυνο
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 ανελκυστή ρων, ανακαλείται η άδεια του
συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων ή επιβάλλονται στον υπεύθυνο του Συνεργείου οι προβλεπόµενες από το
παρόν ∆ιάταγµα κυρώσεις.
5. Στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Ν. Α. 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 το αντίγραφο της εγγραφής του στα µητρώα της Υπηρεσίας Ανάπτυξης.
β) Οι καταστάσεις των συντηρουµένων από το συνεργείο αυτό ανελκυστήρων σε έντυπη (θεωρηµένη) και
ηλεκτρονική µορφή.
γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 ανάληψης και παραίτησης από συντηρήσεις. δ) Τυχόν
πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχε τικά 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. 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
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 κατωτέρω:
α) Να µεριµνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, την αρχική πιστοποίησή του από
αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες των περιπτώσεων ΙΙΙ και ΙV της παρ. 2 του άρθρου 3 της
παρούσας, και τον περιοδικό επανέλεγχο 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 θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία της Ν. Α.
2. Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής 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.
3. Η νέα ανάληψη δηλώνεται µε υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του νέου συντηρητή (εις διπλούν), θε
ωρηµένη για το γνήσιο του περιεχοµένου από αρµόδιο φορέα ή οργανισµό, και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του
κτιρίου, θεωρηµένη νοµίµως για το γνήσιο της υπογρα φής, στην αρµόδια Υπηρεσία της Ν. Α., 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 Ν. Α. 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 την
επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή.

Άρθρο 9 Αναγνωρισµένοι φορείς ελέγχου
1. Οι αναγνωρισµένοι φορείς για την αξιολόγηση συµµόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων κατά την έννοια
της υπ’ αριθµ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 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 3 της
παρούσας.
2. Οι αναγνωρισµένοι 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 Ανάπτυξης και κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε όλες τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Ν. Α. της χώρας καθώς και στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης
Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους δικαιούται να αναθέσει 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. Απαγορεύεται ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής του ανελκυστήρα να υποδείξει στον ιδιοκτήτη ή στο διαχει
ριστή ή στο νόµιµο εκπρόσωπό τους, φορέα ελέγχου της επιλογής του. Αντ’ αυτού πρέπει να κοινοποιούν στον
ενδιαφερόµενο τον κατάλογο της παραγράφου 2.

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 (σχεδιαγραµµάτων, οικοδοµικής άδειας,
µελέτης, πιστοποιητικών, οδηγιών χρήσης, συντήρησης, ελέγχου .) στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόµιµο
εκπρόσωπο τους που θα τα παραδώσει στον νέο φορέα ελέγχου.
7. Με ετήσια απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισµό Τυπο ποίησης
ΑΕ (ΕΛΟΤ ΑΕ) ο δειγµατοληπτικός έλεγχος των εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων που πραγµατοποιούνται από
αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους στο πλαίσιο τον νοµίµων
διατάξεων και προϋποθέσεων. Προκειµένου να πραγµατοποιήσει τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε φορείς
πιστοποίησης ο ΕΛΟΤ ΑΕ, ως διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ φορέας, παραιτείται από την δυνατότητα
πραγµατοποίησης αρχικών και περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων.

Άρθρο 10 Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιµές
1. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λει
τουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί
καταχωρούνται σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινή υπουργική απόφαση. Περιλαµβάνουν όλες
τις δοκιµές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, εκτός από τη
χρήση δοκιµαστικών βαρών, 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, κάθε τετραετία. δ) Για ανελκυστήρες
µε περισσότερες από (6) έξη στά σεις σε κτίρια µε επαγγελµατική χρήση, 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 πολύ µεγάλα ξενοδοχεία ή νοσοκοµεία,
σε θέατρα ή κινηµατογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε
έτος.
Τα παραπάνω χρονικά διαστήµατα µεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται µε έναρξη
την ηµεροµηνία έκδοσης του προηγούµενου πιστοποιητικού (αρχικού ή περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισµένο
φορέα ελέγχου. Τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου θα πρέπει να εκδίδονται εντός των ανωτέρω διαστηµάτων.
2. Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την
άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου του ανελκυστήρα και εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής του, συµπληρωµένες µε τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που θα
εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 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 εκπρόσωπος τους έχει
υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα ηµερών για την ανανέωση της πράξης
καταχώρησης του ανελκυστήρα στην ∆/νση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό
περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισµένου φορέα
4. Αν υπάρξει διαφωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών σχετικά µε την υπαιτιότητα των τεχνικών απο κλίσεων
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 εκτίµηση 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 Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), το οποίο
αναθέτει την επανάληψη του ελέγχου σε εµπειρογνώµονα µε την παρουσία του φορέα ελέγχου. Το πόρισµα του

ελέγχου αυτού είναι δεσµευτικό για τον φορέα, ο οποίος υποχρεούται, όπως και ο αιτών τον επανέλεγχο σε
συµµόρφωση.
Επιπλέον, αν διαπιστωθούν ευθύνες του φορέα ελέγχου επιβάλλονται τα πρόστιµα της παραγράφου 2
του άρθρου 13 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
6. Οι φορείς ελέγχου θα µπορούν να εκτελούν ορισµένο αριθµό περιοδικών ελέγχων λαµβάνοντας 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
Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται:
α) Από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου, αν επέρχεται σηµαντική µετατροπή στην εγκατάσταση του
ανελκυστήρα. Σηµαντική µετατροπή µπορεί να είναι η αλλαγή χρήσεως του κτιρίου, η τροποποίηση διαδροµής
του ανελκυστήρα , η αλλαγή του ωφέλιµου φορτίου του ή η σηµαντική µεταβολή της ταχύτητας του. Στην
περίπτωση αυτή ο συντηρητής ή ο εγκαταστάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή τον
νόµιµου εκπρό σωπο του ή τον διαχειριστή για την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου από αναγνωρισµένο
φορέα.
β) Από τις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α., σε περιπτώσεις καταγγελιών για παράνοµη ή µη ορθή
λειτουργία ή συντήρηση του ανελκυστήρα ή σε περίπτωση ατυχήµατος.
Στις περιπτώσεις αυτές, 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 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 Ν.Α..
Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις ή παρατυπίες, επιβάλλουν τις προβλεπόµενες από την παρούσα κοινή
υπουργική απόφαση κυρώσεις στον υπεύθυνο σύµφωνα µε το άρθρο 13.
Για την περίπτωση του ατυχήµατος, εάν η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης λάβει γνώση την ίδια µέρα ή την αµέσως
επόµενη από το ατύχηµα, διενεργεί άµεσα έλεγχο και συντάσσει έκθεση ελέγχου χωρίς την τήρηση της
προβλεπόµενης διαδικασίας από τη παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.
Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε ο Νοµάρχης συγκροτεί όργανο ελέγχου στο οποίο συµµετέχουν ένας αρµόδιος
υπάλληλος για ανελκυστήρες της οικείας ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, ένας εµπειρογνώµονας σε θέµατα
ανελκυστήρων από το Τεχνικό Επιµελητήριο, ένας επιθεωρητής από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου
ανελκυστήρων που θα ορίζει το ΕΣΥ∆ και ένας εκπρόσωπος του επαγγελµατικού κλάδου των εγκαταστατών.

Το όργανο ελέγχου ενηµερώνεται άµεσα περί του ατυχήµατος από τους σχετιζόµενους µε τον ανελκυστήρα και
από το συντηρητή, εκτελεί το ταχύτερο έλεγχο και συντάσσει έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, η οποία διαβιβάζεται
στις συναρµόδιες αρχές.
Στην έκθεση αυτή, το 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 Ν. Α. εξετάζει το θέµα έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργάνου ελέγχου,
την έκθεση του συντηρητή την οποία υποβάλλει µε ευθύνη του εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία του
ατυχήµατος στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης αλλά και τυχόν εκθέσεις άλλων Υπηρεσιών και προβαίνει στον
καταλογισµό ευθυνών, στην επιβολή τυχόν προστίµων 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
ανελκυστήρα. Τα έξοδα των ζηµιών και του επανελέγχου βαρύνουν τον υπεύθυνο του ατυχήµατος.
γ) Όταν η καταγγελία αφορά πολεοδοµική παράβαση, από τις αρµόδιες υπηρεσίες Πολεοδοµίας, οι οποίες
συντάσσουν έκθεση που διαβιβάζουν στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α.
εξετάζει το θέµα της καταγγελίας ή του ατυχήµατος έχοντας υπόψη της τόσο την έκθεση του Οργάνου ελέγχου
όσο και αυτή του συντηρητή αλλά και της οικείας Πολεοδοµικής Αρχής και προβαίνει στον καταλογισµό
ευθυνών, στην διακοπή ή στην έγκριση συνέχισης της λειτουργίας του ανελκυστήρα και την επιβολή κυρώ σεων
για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόµενες σε µη τήρηση των προβλεπόµενων απαιτήσεων. Μετά την
αποκατάσταση τυχόν ζηµιών, σύµφωνα µε το πόρισµα της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης, απαιτείται, µε πρωτοβουλία
του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους, επανέλεγχος από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. Ο
αναγνωρισµένος φορέας ελέγχου εκδίδει πιστοποιητικό επανελέγχου για την έγκριση συνέχισης λειτουργίας του
ανελκυστήρα. Αντίγραφο του πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόµιµο
εκπρόσωπό τους στην ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης για ενηµέρωση του φακέλου του ανελκυστήρα. Το κόστος του
επανελέγχου, των επισκευών και της έκδοσης του πιστοποιητικού επανελέγχου θα επιβαρύνει τον υπαίτιο του
ατυχήµατος, σύµφωνα µε το πόρισµα της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης.
Άρθρο 12 ∆ιακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα
1. Με απόφαση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. επιβάλλεται 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 εγκατάστασης 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 αποκαταστάθηκαν, εντός
τακτής προθεσµίας που έθεσε ο αναγνωρισµένος φορέας ελέγχου.
(γ) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11.
2. (α) Προ της έκδοσης απόφασης διακοπής ανελκυστήρα η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. µε σχετικό
έγγραφο 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 πέντε (5) 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 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 Ν. Α.
και το τρίτο αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση Υποστήρι ξης Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
(ε) Στη συνέχεια ειδοποιείται αµελλητί ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ή του Συστήµατος 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 υποχρεούται 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 Ν. Α. µπορεί να αναστείλει, προσωρινά, µε σχετική απόφαση της την
λειτουργία του ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 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 για την άµεση διακοπή της
ηλεκτροδότησης.
Άρθρο 13 Κυρώσεις
Πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308, για τους παραβά
τες 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 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 δηµοσίων 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) υπουργικής απόφασης όπως
κάθε φορά ισχύει. Επίσης σε αναγνωρισµένους ή κοινοποιηµέ νους φορείς ελέγχου που εκτελούν πληµµελείς ή
πλαστούς ή γενικότερα ελέγχους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα κατά παράβαση της υπ’ αριθµ.
Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης, της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και των λοιπών
διατάξεων που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης των παλαιών ανελκυστήρων (για τους περιοδικούς
ελέγχους), εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, θα επιβάλλεται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από κοινή εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Βιοµηχανιών και της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες(15.000) ευρώ υπέρ της οικείας Ν. Α. όπου έχει έδρα ο φορέας, που βεβαιώνεται και
εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα περί δηµοσίων 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 κοινής υπουργικής
απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης 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 ανελκυστήρα.
Στους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές ∆΄ ειδικότητας µπορεί να επιβάλλονται και οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 29 του β.δ. της από

25 Μαΐου 1938 που συνιστούν την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της επαγγελµατικής άδειας.
4. Ειδικότερα, 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 διάρκεια αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς µέριµνα για
καταχώρηση , µη ανανέωσης καταχώρησης κ.λ.π.).
β. Πρόστιµο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον συντηρητή
ανελκυστήρα που παραλείπει την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης ή για παραλείψεις στη συγκρότηση κινητών συνεργείων συντήρησης
ανελκυστήρων.
γ. ι) Πρόστιµο µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να µεριµνήσει για την
πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα και
ιι) 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 ι) και ιι) πρέπει να διαπιστωθεί αν ο λόγος παράλειψης οφείλεται σε
παρελκυστική τακτική τoυ 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 έλεγχο του.
Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιµα, αλλιώς θα πρέπει να
επιβληθούν οι κυρώσεις των άλλων άρθρων 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’ υποτροπήν, ατυχηµάτων, επικίνδυνων παραλείψεων είναι δυνατή η αφαίρεση
της επαγγελµατικής άδειας του φυσικού 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 ασφαλείας και κάθε
απόφαση:
προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα
επιβολής προστίµου
αιτιολογείται και κοινοποιείται µε απόδειξη στον εν
διαφερόµενο, στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.

Α., στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανίας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 14 Προσφυγές
Κατά των αποφάσεων χορήγησης ή άρνησης χορηγήσεως άδειας συνεργείου, βεβαίωσηςαπόφασης καταχώ
ρησης ανελκυστήρα, επιβολής προστίµων ή κυρώσεων, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της
από φασης. Η προσφυγή αυτή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και κατατίθεται στην οικεία
Ν.Α. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄) όπως ισχύουν κάθε
φορά.
Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις
1. Το παρόν άρθρο αφορά αποκλειστικά ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από
αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου µε βάση την υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ815/Β/1997) κοινή
υπουργική απόφαση ή την υπ’ αριθµ. Φ9.2/3899/253/2002 (ΦΕΚ 291/Β/2002) κοινή υπουργική απόφαση.
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 στοιχεία νοµιµότητας, παρέχεται προθεσµία (1) ενός έτους
από τη δηµοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι
νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των
ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου.

β) Για τους ανελκυστήρες µε προέγκριση εγκατάστασης, παρέχεται προθεσµία (2) δύο ετών από τη δηµο σίευση
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι
εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων
των κτιρίων τους από αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου.
γ) Για τους ανελκυστήρες, για τους οποίους έχουν παρέλθει τριακονταετία από την ηµεροµηνία εγκατάστασής
τους, παρέχεται προθεσµία (4) τεσσάρων ετών από τη δηµοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης,
εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να
πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισµένους φορείς
ελέγχου.
δ) Για τους ανελκυστήρες, για τους οποίους έχουν παρέλθει τεσσαρακονταετία από την ηµεροµηνία
εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσµία (3) τριών ετών από τη δηµοσίευση της παρούσας κοινή υπουργική
απόφαση, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να
αναθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από
αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου.
ε) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες, παρέχεται προθεσµία (5) πέντε ετών από τη δηµοσίευση της παρού σας
κοινής υπουργικής απόφαση , εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους
υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους
από αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου.
στ) 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 ιδιαίτερες 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 ή Νοσοκοµεία ή θέατρα ή κινηµατογράφους,
καθώς επίσης και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό,
παρέχεται προθεσµία (1) ενός έτους από τη δηµο σίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εντός της
οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να
πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων 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 κτηρίου.
Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους ενηµερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως από τον
υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα 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 και χρησιµοποιούν µη νόµιµους ανελκυστήρες.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας ή Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης µπορεί να κα
θορίζεται ανώτατη τιµή για κάθε µονάδα συντήρησης ή άλλων εργασιών επισκευής ανελκυστήρων, ανά
κατηγορία, µέγεθος και αριθµό στάσεων εκάστου.
5. Οι έλεγχοι στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδια γραφές
που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα συµπληρωµένες µε τις τεχνικές απαιτήσεις βελτίωσης
της ασφάλειας του Παραρτήµατος ΙΙΙ, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:

α) Τα σηµεία 16 του Παραρτήµατος ΙΙΙ (Πίνακας Α) εφαρµόζονται υποχρεωτικά κατά τους ελέγχους που πραγ
µατοποιούνται µετά τη δηµοσίευση της παρούσας ΚΥΑ, οι οποίοι εκτελούνται σύµφωνα µε τις προθεσµίες που
ορίζονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
β) Τα υπόλοιπα σηµεία (718) του Παραρτήµατος ΙΙΙ (Πίνακας Β) καθίστανται υποχρεωτικά για κάθε έλεγχο που
πραγµατοποιείται µετά την πάροδο οκτώ (8) ετών από τη δηµοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής
απόφασης, και στα πλαίσια της πραγµατοποίησης πε ριοδικών ελέγχων κατά το άρθρο 10 της παρούσης.
6. Μετά την πάροδο οκταετίας από τη δηµοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και στα πλαίσια
της εφαρµογής της παραγράφου 2 του Άρθρου 10, το υπουργείο Ανάπτυξης θα εξετάσει µε τους συναρµόδιους
φορείς τη δυνατότητά εφαρµογής των λοιπών σηµείων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80.
Άρθρο 16 «Τελικές διατάξεις»
1. Από την έναρξη ισχύος του παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, καταργούνται η υπ’ αριθµ. οικ.3899/253/
Φ.9.2 (ΦΕΚ 291/Β/2002) κοινή υπουργική απόφαση και οι διορθώσεις αυτής υπ’ αριθµ. ΦΕΚ 372/Β/26.3.2002,
ΦΕΚ 510/Β/25.4.2002 και ΦΕΚ 781/Β/25.6.2002, τα υπ’ αριθµ. Φ.9.2/7192/506/2002, Φ.9.2/16245/1076/2003 και
Φ.9.2/ 6065/407/18.6.2004 έγγραφα εφαρµογής της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας – ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Βιοµηχανιών του Υπουργείου Ανάπτυξης 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.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β) κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται
«αρµόδια

Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης» αυτή ορίζεται ότι είναι η
∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της Γ.Γ.Β. πλην των περιπτώσεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 3 αυτής όπου
ορίζεται ότι είναι η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β.
3. Η αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα, η βεβαίωση απόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα και η άδεια
συνεργείου ή συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων είναι τυποποιηµένες σύµφωνα µε το παράρτηµα I της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Τα παραρτήµατα που προσαρτώνται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής.

Άρθρο 17
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό. Η ισχύς της
παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 ∆εκεµβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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