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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2.
Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση,
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.2077/1992 «κύρωση της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική
πράξη» (ΦΕΚ 136/Α/92).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1682/87 «Μέσα και όργανα
αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 14/Α/87), σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε και κ)
& 2 & 3 του Ν.1338/1983 (Α34) όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 6 του Ν.1440/84 (Α70).
3. Την µε αριθ. 485/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί αναθέσεως
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αλέξανδρο
Καλαφάτη (ΦΕΚ 1484/Β/2001).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Νόµου 1558/85, «Κυβέρνηση
και κυβερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο
27 του Ν.2081/1992 (154 Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1
παράγραφος 2 α του Ν.2469/1997 (Α38).
5. Την κοινή απόφαση µε αριθµό Οικ. 32803/1308/97 (ΦΕΚ 815
Β) των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και ∆ηµ. Έργων µε την οποία προσαρµόσθηκε
στην Ελληνική Νοµοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση της νοµοθεσίας
των κρατών-µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες».
6. Την εγκύκλιο µε αριθµό Οικ. 35654/1742/Φ9.2/6.12.99 του
Υφυπουργού Ανάπτυξης µε την οποία διευκρινίσθηκαν
ορισµένα θέµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή της
προαναφερθείσης ΚΥΑ 32803/1308/1997.

7. Την ανάγκη για συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε τους
ανελκυστήρες ώστε αυτές να ανταποκρίνονται πλήρως στις
απαιτήσεις για την εφαρµογή των µέτρων που πρέπει να
λαµβάνονται προκειµένου να εξασφαλίζεται η προστασία των
προσώπων κατά την θέση σε λειτουργία και χρήση των
ανελκυστήρων για τους οποίους εφαρµόζεται η ΚΥΑ Φ.9.2/ οίκ.
32803/1308/1997 (ΦΕΚ/Β/815/97).
8. Το Π.∆. 39/2001 (ΦΕΚ28/Α/20.2.2001) «Καθιέρωση µιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις
υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συµµόρφωση
προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ», αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
«ΣΚΟΠΟΙ»
Σκοποί της παρούσας απόφασης είναι:
1. Η συµπλήρωση του πλαισίου εφαρµογής της αριθ.
Φ9.2/32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Χωροταξίας,
∆ηµοσίων Έργων και Περιβάλλοντος µε την οποία µεταφέρθηκε
στην Ελληνική Νοµοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση της νοµοθεσίας
των κρατών-µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες».
2. Η θέσπιση διατάξεων που αφορούν στην εφαρµογή
διαδικασιών και µέτρων για την ασφαλή λειτουργία και την
συντήρηση των ανελκυστήρων καθώς και των ελέγχων που
πρέπει να διενεργούνται για να είναι εγγυηµένη η ασφάλεια των
προσώπων και των αγαθών κατά την λειτουργία και συντήρηση
των ανελκυστήρων.
Άρθρο 2
«Γενικές ∆ιατάξεις»
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των
ανελκυστήρων, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των
διατάξεων της ανωτέρω µε αριθµό Φ.9.2/Οικ. 32803/1308/1997
ΚΥΑ και των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
2. Ειδικά νοµοθετηµένες απαιτήσεις και κανονισµοί που αφορούν
τους χώρους και τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας
ανελκυστήρων που ισχύουν ή µπορεί να υπάρξουν στον Γενικό
Πολεοδοµικό Κανονισµό, στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, στον

Κανονισµό Πυροπροστασίας κτιρίων, στα µέτρα ασφαλείας και
προστασίας των εργαζοµένων στους ανελκυστήρες κ.λ.π.
εφαρµόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα µε τις ισχύουσες
διατάξεις σχετικά µε τους ανελκυστήρες.
3. Οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, είναι αρµόδιες για τον έλεγχο της
εφαρµογής των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. και του κτιριοδοµικού
κανονισµού και ειδικότερα για τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις ελάχιστες διαστάσεις των θαλάµων των ανελκυστήρων
καθώς και των κανονισµών και προτύπων που εκάστοτε
ισχύουν όσον αφορά τα οικοδοµικά στοιχεία των
ανελκυστήρων, και συνεπώς οι τυχόν παραβάσεις ή
οικοδοµικές αποκλίσεις που αφορούν τα παραπάνω στοιχεία
αρµοδιότητος
των
Πολεοδοµικών
Υπηρεσιών,
θα
αντιµετωπίζονται από τις Υπηρεσίες αυτές.
Άρθρο 3
«Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και
λειτουργία του ανελκυστήρα»
Προς εκτέλεση των απαραίτητων δοκιµών εγκατάστασης και
ρύθµισης των ανελκυστήρων, ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής ή ο
νόµιµος εκπρόσωπός του, υποβάλλει στη ∆ΕΗ δήλωση
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ηλεκτροδότησης» από αδειούχο εγκαταστάτη
τουλάχιστον ∆’ ειδικότητας ή από διπλωµατούχο µηχανικό ή
Πτυχιούχο Μηχανικό, Τ.Ε θεωρηµένη από τον αντίστοιχο
συνδικαλιστικό φορέα.
Η ∆ΕΗ χορηγεί προσωρινά ρεύµα, η παροχή του οποίου
διακόπτεται αυτοδίκαια µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από
την ηµεροµηνία παροχής, εφ’ όσον δεν έχουν στην συνέχεια
προσκοµισθεί από τον ιδιοκτήτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης, για την οριστική ηλεκτροδότηση.
Άρθρο 4
«Καταχώρηση ανελκυστήρα»
1. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα ο
ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής
υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας
Νοµ/κής Αυτ/σης αίτηση για την καταχώρηση σε µητρώο του
ανελκυστήρα, µε την οποία συνυποβάλλει σε δύο (2) αντίγραφα
και τα εξής:

α) Τη δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή θεωρηµένη
από τον επιτηρούντα αναγνωρισµένο φορέα και αντίγραφα των
πιστοποιητικών ελέγχου ή βεβαιώσεων αναγνωρισµένων
φορέων
που
προβλέπονται
από
την
Κ.Υ.Α.
Φ.9.2/32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β).
β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου
αντιπροσώπου του ή του διαχειριστή για την ανάθεση της
συντήρησης σε αδειούχο συντηρητή.
γ) i. Υπεύθυνη ∆ήλωση του συντηρητή ότι αναλαµβάνει την
συντήρηση του ανελκυστήρα.
ii. Προς ενηµέρωση του Μητρώου του ανελκυστήρα ένα (1)
αντίγραφο των σχεδιαγραµµάτων και σχεδίων που είναι
αναγκαία για την τρέχουσα χρήση, την συντήρηση, την
επιθεώρηση και τους εκτάκτους ή περιοδικούς ελέγχους του
ανελκυστήρα. Επίσης, συνοπτικό τεχνικό φάκελο µε τα βασικά
στοιχεία του ανελκυστήρα.
δ) Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα προς θεώρηση στο
οποίο αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και οι
προβλεπόµενες κυρώσεις, σηµειώνονται τα γενικά στοιχεία του
ανελκυστήρα, το όνοµα του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου
εκπροσώπου του ή του διαχειριστή, ο αρχικός έλεγχος
λειτουργίας του ανελκυστήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις των
σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όνοµα του
εκάστοτε συντηρητή, οι µεταβολές στη συντήρηση, οι εργασίες
συντήρησης, οι επισκευές, οι σηµαντικές µετατροπές στην
εγκατάσταση, οι περιοδικοί και οι έκτακτοι έλεγχοι. Το βιβλιάριο
αυτό, µετά την θεώρησή του από την αρµόδια Υπηρεσία
Βιοµηχανίας της Νοµ. Αυτοδιοίκησης παραδίδεται στον
ιδιοκτήτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή τον διαχειριστή. Το
βιβλιάριο παρακολούθησης του ανελκυστήρα, αποτελεί στοιχείο
εξέτασης της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων των
σηµαντικών µετατροπών, της συντήρησης και των γενοµένων
µεταβολών συντήρησης, πρέπει να ενηµερώνεται, να θεωρείται
και να είναι διαθέσιµο σε ζήτηση των Αρχών και των
αναγνωρισµένων φορέων κατά τους ελέγχους. Επίσης πρέπει
να θεωρείται από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µετά από προσκόµιση του
πιστοποιητικού επανελέγχου.
ε) Παράβολο ∆ηµοσίου Ταµείου, κατά τις σχετικές διατάξεις, ως
δικαιώµατα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την τήρηση του
Μητρώου Ανελκυστήρων και την διενέργεια των ελέγχων.
2. Με την υποβολή των ανωτέρω, η Υπηρεσία Βιοµηχανίας της
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταχωρεί, τον φάκελο του
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4.
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ανελκυστήρα στο µητρώο Ανελκυστήρων και χορηγεί έναν
αριθµό Μητρώου τον οποίο γνωστοποιεί εγγράφως στον
ιδιοκτήτη ή στον νόµιµο εκπρόσωπό του ή στον διαχειριστή. Η
ισχύς της καταχώρησης αυτής είναι δύο (2) έτη για τους
ανελκυστήρες της παρ. Α6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της
παρούσας και τέσσερα (4) έτη για τους υπόλοιπους
ανελκυστήρες.
Η ανωτέρω Υπηρεσία Βιοµηχανίας διαβιβάζει τον αριθµό των
καταχωρηµένων ανελκυστήρων και ένα από τα αντίγραφα των
εγγράφων β) και γ)i της παρ. 1 του παρόντος άρθρου στην
υπηρεσία Βιοµηχανίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της
έδρας του συντηρητή για να ενηµερωθεί το Μητρώο Συνεργείου
Συντήρησης ανελκυστήρων κάθε φορά που γίνεται µεταβολή
συντήρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)
Μετά την υποβολή στη ∆ΕΗ εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή του
νοµίµου εκπροσώπου του ή του διαχειριστή, της έγγραφης
γνωστοποίησης του αριθµού Μητρώου καταχώρησης του
ανελκυστήρα, αυτός ηλεκτροδοτείται οριστικά από την ∆ΕΗ.
Εάν παρέλθει η προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών που
ηλεκτροδοτείται προσωρινά ο ανελκυστήρας και δεν έχει
υπάρξει
από
την
Υπηρεσία
Βιοµηχανίας
έγγραφη
γνωστοποίηση του αριθµού καταχώρησης παρ’ ότι της έχουν
υποβληθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες πριν τη λήξη 45νθήµερου, τότε ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος
εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής καταθέτουν τα στοιχεία αυτά
στη ∆ΕΗ και γίνεται οριστική ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα
πριν από την καταχώρηση αυτού στο Μητρώο Ανελκυστήρων.
Για την έναρξη των συντηρήσεων απαιτείται η γνωστοποίηση
καταχώρησης.
Στις
αρµόδιες
Υπηρεσίες
Βιοµηχανίας
των
οικείων
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός του αρχείου των φακέλων
των ανελκυστήρων τηρείται και Μητρώο Συνεργείων
Συντήρησης ανελκυστήρων.
Οι εξουσιοδοτηµένοι φορείς είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν
αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που θα τους ζητηθεί από την
αρµόδια υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµ. Αυτοδιοίκησης,
ή από την αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Ανάπτυξης για
εξέταση καταγγελιών ή σε λοιπές περιπτώσεις ατυχηµάτων ή
δειγµατοληπτικών ελέγχων.

Άρθρο 5
«Συντήρηση»
1. Για τους ήδη εγκατεστηµένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι
υποχρεωτική και οι έλεγχοι και οι δοκιµές που γίνονται
περιοδικά στα πλαίσια της διατήρησης καλής κατάστασης
λειτουργίας των ανελκυστήρων πραγµατοποιούνται από τους
αδειούχους συντηρητές ∆’ ειδικότητας ή τους Πτυχιούχους
Μηχανολόγους-Ηλεκτρολόγους µηχανικούς σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης.
2. Η συντήρηση των ανελκυστήρων έχει σκοπό να διατηρούνται
σε καλή κατάσταση συγκεκριµένα µέρη, εξαρτήµατα και στοιχεία
ασφαλείας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα προς αποφυγή
ατυχηµάτων.
3. Όταν για οποιονδήποτε λόγο διακόπτεται η συντήρηση του
ανελκυστήρα ειδοποιείται από την αρµόδια Υπηρεσία
Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο
ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής του
κτιρίου και τάσσεται σ’ αυτόν προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την διακοπή της συντήρησης εντός της οποίας θα πρέπει
να υποβάλλει νέα έγγραφα β και γi της παρ. 2 του άρθρου 4 της
παρούσας απόφασης και προσκοµίζει το βιβλιάριο δ του ιδίου
άρθρου στην ως άνω Υπηρεσία. Με την υποβολή των
ανωτέρω, η Υπηρεσία Βιοµηχανίας ενηµερώνει και θεωρεί
βιβλιάριο δ, και επίσης διαβιβάζει τα αντίγραφα των β και γi
εγγράφων στην Υπηρεσία Βιοµηχανίας της έδρας του νέου
συντηρητή για να ενηµερωθεί το Μητρώο Συνεργείων
Συντήρησης ανελκυστήρων.
Άρθρο 6
«Περιοδικοί έλεγχοι»
1. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές γίνονται περιοδικά ανά διετία στους
ανελκυστήρες της παραγράφου Α6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της
παρούσας και ανά τετραετία στους λοιπούς ανελκυστήρες οι
οποίοι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν. Οι έλεγχοι αυτοί
γίνονται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και
λειτουργίας των ανελκυστήρων και περιλαµβάνουν τις δοκιµές
και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη
εγκατάσταση του ανελκυστήρα.
2. Αρµόδιοι για την άσκηση των ανωτέρω περιοδικών ελέγχων
είναι οι αναγνωρισµένοι φορείς ελέγχου ανελκυστήρων.
3. Ο περιοδικός έλεγχος ασκείται ως εξής:

Ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής έχει
υποχρέωση να ανανεώνει την πράξη καταχώρησης του
ανελκυστήρα ανά δύο (2) έτη για τους ανελκυστήρες της παρ. Α6
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας απόφασης και ανά τέσσερα
(4) έτη για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες. Για το σκοπό αυτό
ειδοποιείται εγγράφως από τον συντηρητή του ανελκυστήρα τρεις
(3) µήνες πριν από τη λήξη της διετίας ή της τετραετίας της ισχύος
της καταχώρησης του ανελκυστήρα. ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος
εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής του κτιρίου όπου λειτουργεί ο
ανελκυστήρας, υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως στον
συντηρητή, τις ενέργειές του για την ανανέωση της καταχώρησης
του ανελκυστήρα.
Εάν δεν έχει προσκοµισθεί στην αρµόδια ∆/νση Βιοµηχανίας
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το σχετικό πιστοποιητικό
περιοδικού ελέγχου αναγνωρισµένου φορέα για την ανανέωση
καταχώρησης του ανελκυστήρα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
εξήντα (60) ηµερών από την λήξη της προηγούµενης 2ετούς ή
4ετούς διάρκειας ισχύος της καταχώρησης του ανελκυστήρα, η πιο
πάνω ∆/νση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προβαίνει στη
διαδικασία διακοπής λειτουργίας και σφράγισης του ανελκυστήρα
και ειδοποιεί αµελλητί την ∆ΕΗ για τη διακοπή της
ηλεκτροδότησης.
4. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται πιστοποιητικό ελέγχου που
τηρείται στον τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα.
Άρθρο 7
«Έκτακτοι έλεγχοι – Ατυχήµατα»
1. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται:
α) Από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου, σε περίπτωση που
επέρχεται σηµαντική µετατροπή στην εγκατάσταση του
ανελκυστήρα.
Σηµαντική µετατροπή στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα
θεωρείται ότι επέρχεται στις περιπτώσεις που περιγράφεται στα
σχετικά πρότυπα και ιδίως στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης του
κτιρίου, τροποποίησης διαδροµής του ανελκυστήρα, αλλαγής του
ωφέλιµου φορτίου του ή αύξησης της ταχύτητάς του. Στην
περίπτωση αυτή ο συντηρητής ή ο εγκαταστάτης υποχρεούται να
ειδοποιήσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του
ή τον διαχειριστή για την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου από
αναγνωρισµένο φορέα και επανάληψης της όλης διαδικασίας
καταχώρησης.

β)1. Την περίπτωση ατυχήµατος ή όταν για την εξέταση
καταγγελίας απαιτείται η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, ο
Νοµάρχης συγκροτεί όργανο ελέγχου στο οποίο συµµετέχει
τουλάχιστον ένας (1) εµπειρογνώµονας σε θέµατα ανελκυστήρων
από
καταλόγους
Τεχνικού
Επιµελητηρίου,
Σωµατείων
εγκαταστατών ή συντηρητών ανελκυστήρων ή αναγνωρισµένων
φορέων. Το όργανο ελέγχου ενηµερώνεται άµεσα περί του
ατυχήµατος από όλους τους σχετιζόµενους µε τον ανελκυστήρα
και το ατύχηµα και από µέρους του συντηρητή, εκτελεί το ταχύτερο
επιτόπιο έλεγχο έχοντας ειδοποιήσει έγκαιρα όλους τους ανωτέρω
και συντάσσει έκθεση πραγµατογνωµοσύνης η οποία υποβάλλεται
στον Νοµάρχη. Στην έκθεση αυτή, το Όργανο ελέγχου προβαίνει
στον καταλογισµό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων για
διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόµενες σε µη τήρηση των
προβλεπόµενων απαιτήσεων και ενδεχόµενα εισηγείται την
διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα. Ειδικά ο συντηρητής
υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από το ατύχηµα ή από την
στιγµή που ειδοποιήθηκε από την υπηρεσία Βιοµηχανίας, της Νοµ.
Αυτοδιοίκησης να της υποβάλει έγγραφη έκθεση σχετική µε το
περιεχόµενο της καταγγελίας ή τους λόγους του ατυχήµατος.
β) 2. Όταν η καταγγελία αφορά πολεοδοµική παράβαση, αρµόδια
για την εξέτασή της είναι η υπηρεσία Πολεοδοµίας της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξετάζει το θέµα (της καταγγελίας ή
του ατυχήµατος) έχοντας υπόψη της τόσο την έκθεση του
Οργάνου ελέγχου όσο και αυτή του συντηρητή αλλά και την τυχόν
κρίση της Υπηρ. Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
προβαίνει στον καταλογισµό ευθυνών, στην διακοπή ή στην
έγκριση συνέχισης της λειτουργίας του ανελκυστήρα και την
επιβολή κυρώσεων για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόµενες
σε µη τήρηση των προβλεπόµενων απαιτήσεων. Μετά την
αποκατάσταση των τυχόν ζηµιών απαιτείται, µε µέριµνα του
ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του ή του διαχειριστή,
επανέλεγχος από αναγνωρισµένο φορέα και η έκδοση
πιστοποιητικού επανέλεγχου προκειµένου να εγκρίνει τη συνέχιση
της λειτουργίας του ανελκυστήρα. Αντίγραφο του πιστοποιητικού
αυτού αποστέλλεται εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου
εκπροσώπου του ή του διαχειριστή στην αρµόδια Υπηρεσία
Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής ∆/νσης προς ενηµέρωση του
φακέλου του ανελκυστήρα.

Άρθρο 8
«∆ιακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα»
Η διακοπή της λειτουργίας ανελκυστήρα αποφασίζεται και
πραγµατοποιείται από τον οικείο Νοµάρχη στις περιπτώσεις που
µετά από έλεγχο είτε της Υπηρεσίας είτε αναγνωρισµένου φορέα
κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, προκύψει ότι :
α. Η λειτουργία του ανελκυστήρα πραγµατοποιείται χωρίς να έχουν
τηρηθεί οι νόµιµες προϋποθέσεις εγκατάστασης λειτουργίας και
συντήρησής του ή χωρίς τα πιστοποιητικά περιοδικών ελέγχων.
β. Κατά τον περιοδικό έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις οι
οποίες δεν αποκαθίστανται εντός τακτής προθεσµίας που τάσσεται
από τον αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου.
γ. Συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 7 της παρούσας
απόφασης.
Η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας αναφέρεται στο
παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης.
Εφ’ όσον διαπιστωθεί άµεσος κίνδυνος από την λειτουργία του
ανελκυστήρα, ειδοποιείται επειγόντως ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος
εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής που υποχρεούται είτε µόνος είτε
µαζί µε τον συντηρητή τον οποίο ειδοποιεί αµελλητί να λάβει
αµέσως προληπτικά µέτρα µεταξύ των οποίων και την
ακινητοποίηση του ανελκυστήρα.
Η Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµ/κής Αυτοδ/σης µπορεί
να αναστείλει προσωρινά µε σχετική απόφασή της την λειτουργία
του ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που
αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσης απόφασης εφόσον
διαπιστωθεί άµεσος κίνδυνος από την λειτουργία του ανελκυστήρα
κατά την διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται η σχετική απόφαση της
προσωρινής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα η οποία
κοινοποιείται αµελλητί στην αρµόδια Υπηρεσία της ∆ΕΗ για την
άµεση διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Άρθρο 9
«Κυρώσεις»
Πέραν
των
οριζοµένων
στο
άρθρο
11
της
ΚΥΑ
Φ.9.2/Οικ.32803/1308/11.9.1997 (ΦΕΚ 815/Β/815), για τους
παραβάτες των διατάξεων της παρούσας 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 απόφασης, εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, επιβάλλεται µε απόφαση του
αρµοδίου Νοµάρχη πρόστιµο µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που βεβαιώνεται
και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 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 την 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β) απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης σε
αναγνωρισµένους φορείς που εκτελούν πληµµελείς ελέγχους
κατά
παράβαση
των
διατάξεων
της
Κ.Υ.Α.
Φ.9.2./32803/1308/11.9.97 (ΦΕΚ 815/Β) και της παρούσας
απόφασης, εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της
εθνικής νοµοθεσίας, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης ύστερα από κοινή εισήγηση της ∆/νσης
Υποστήριξης Βιοµηχανιών και της ∆/νσης Πολιτικής Ποιότητας
της Γεν. Γραµµατείας Βιοµηχανίας, πρόστιµο αναλόγου ποσού
µε αυτά που περιγράφονται στο παρόν άρθρο υπέρ της οικείας
Νοµ. Αυτοδιοίκησης όπου έχει έδρα ο φορέας που βεβαιώνεται
και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων
εσόδων. Η απόφαση κοινοποιείται και στον αρµόδιο φορέα
διαπίστευσης.
3. Πρόστιµο επιβάλλεται για παραβάσεις των διατάξεων της
Κ.Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/11.9.97 (ΦΕΚ 815/Β) και της
παρούσας απόφασης στους αδειούχους εγκαταστάτες και
συντηρητές ∆’ ειδικότητας ή στους πτυχιούχους ηλεκτρολόγους
µηχανολόγους µηχανικούς στους κατόχους, ιδιοκτήτες, αυτούς
που τους υποκαθιστούν στη χρήση του κτιρίου ή διαχειριστές
ανελκυστήρων και σε οποιονδήποτε άλλον που αυθαίρετα
προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά την εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστήρα. Στους αδειούχους
εγκαταστάτες
∆’
ειδικότητας
ή
στους
Πτυχιούχους
Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους Μηχανικούς µπορεί να
επιβάλλονται και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο
29 του Β. ∆/τος της από 25 Μαΐου 1938 και 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:
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 τεθεισών 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.).
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας απόφασης ή για
παραλήψεις στη συγκρότηση κινητών συνεργείων συντήρησης
ανελκυστήρων. Ως συντηρητής θεωρείται τόσο το φυσικό
πρόσωπο που εκτελεί την συντήρηση όσο και το νοµικό
πρόσωπο µε το οποίο αυτός έχει εξαρτηµένη σχέση εργασίας.
Πρόστιµο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ µέχρι δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) ευρώ σ’ αυτόν που τον υποκαθιστά στην
χρήση του κτιρίου, ή στον διαχειριστή που παραλείπει να
µεριµνήσει για την πιστοποίηση και για την καταχώρηση του
ανελκυστήρα και από πεντακόσια (500) ευρώ µέχρι έξι χιλιάδες
(6.000) ευρώ στον ιδιοκτήτη, σ’ αυτόν που τον υποκαθιστά στην
χρήση του κτιρίου ή τον διαχειριστή που παραλείπει να
µεριµνήσει για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα
και λειτουργεί τον ανελκυστήρα παρανόµως παρά την
ειδοποίηση του συντηρητή.
Πρόστιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ µέχρι εννέα χιλιάδες
(9.000) ευρώ σε όποιον προβαίνει σε παράνοµη
ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα.
Σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ’ υποτροπήν, ατυχηµάτων,
επικίνδυνων παραλείψεων κατά την κρίση του αναγνωρισµένου
φορέα ελέγχου, είναι δυνατή η αφαίρεση της επαγγελµατικής
άδειας του φυσικού και του νοµικού προσώπου που έχει την
ευθύνη συντήρησης του ανελκυστήρα.
Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµου και διακοπής
λειτουργίας του ανελκυστήρα χωρεί προσφυγή ενώπιον του
Γενικού
Γραµµατέα
Περιφέρειας
εντός
αποκλειστικής
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης επιβολής προστίµου. Η προσφυγή κρίνεται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
υποβολή της.

5. Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
της παρούσας που οδηγεί στον περιορισµό:
l της εγκατάστασης / και της θέσης λειτουργίας και /ή της
χρήσης του ανελκυστήρα,
l της διάθεσης στην αγορά ή /και της θέσης σε λειτουργία του
κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και κάθε απόφαση:
l προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του
ανελκυστήρα
l επιβολής
προστίµου
αιτιολογείται
επακριβώς
και
κοινοποιείται µε απόδειξη στον ενδιαφερόµενο το
συντοµότερο δυνατόν.
Άρθρο 10
«Μεταβατικές διατάξεις – Ειδικές ρυθµίσεις»
1. Παρέχεται προθεσµία ενός (1) έτους από την δηµοσίευση της
παρούσας απόφασης, εντός της οποίας οι αρµόδιες Υπηρεσίες
Βιοµηχανίας των κατά τόπους Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
υποχρεούνται να ειδοποιήσουν εγγράφως όλους τους ιδιοκτήτες
ή αυτούς που τους υποκαθιστούν στην χρήση του κτιρίου ή
τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή τους διαχειριστές των
κτιρίων όπου λειτουργούν ανελκυστήρες για τους οποίους
έχουν χορηγήσει προέγκριση λειτουργίας, να παραλάβουν
αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα που θα παράγεται µε
µέριµνα του ιδιοκτήτη και Μητρώο των αναγνωρισµένων
φορέων. Επίσης οι ιδιοκτήτες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους ή
οι διαχειριστές οφείλουν να απευθυνθούν µετά την δηµοσίευση
της παρούσας απόφασης στις Υπηρεσίες Βιοµηχανίας των
Νοµ. Αυτοδιοικήσεων προκειµένου να παραλάβουν το πιο
πάνω αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα για τον οποίο
έχει δοθεί προέγκριση και στη συνέχεια να απευθυνθούν σε
αναγνωρισµένο φορέα της επιλογής τους για λήψη βεβαίωσης
ελέγχου του ανελκυστήρα και επανυποβολή του φακέλου µε το
πιστοποιητικό του αναγνωρισµένου φορέα και όλων των
απαιτούµενων δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στην
παρούσα απόφαση, στην αρµόδια υπηρεσία Βιοµηχανίας της
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός (1) έτους από τη λήξη της ετήσιας προθεσµίας
ειδοποίησης, ή παραλαβής του φακέλου προς καταχώρηση
από την υπηρεσία αυτή του ανελκυστήρα, 2ετούς διάρκειας για
τους ανελκυστήρες της παρ. Α6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της
παρούσας απόφασης και 4ετούς διάρκειας για τους λοιπούς
ανελκυστήρες.

2.

3.

4.

5.

Η καταχώρηση του ανελκυστήρα στην περίπτωση αυτή γίνεται
από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της κατά τόπον Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους
από την υποβολή του φακέλου εκ µέρους του υπόχρεου ο
οποίος φάκελος θα περιέχει:
α) για ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν µέχρι 30.6.1999 την
προβλεπόµενη στο άρθρο 6 της παρούσας βεβαίωση ελέγχου
και επί πλέον τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β’ έως και δ’
της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης
β) για τους ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν µετά την
30.6.1999, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις
περιπτώσεις α’ έως και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της
παρούσας απόφασης.
Το σύνολο των επί µέρους προθεσµιών προς καταχώρηση των
ανελκυστήρων που λειτουργούν µε προέγκριση, είναι τρία (3)
έτη από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης.
Για εγκαταστάσεις ανελκυστήρων σε κτίρια µε άδεια οικοδοµής
µετά την 1.7.1999, θα ακολουθείται ο έλεγχος και θα
εφαρµόζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ.9.2. οικ. 3283/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β)
και µε τις διαδικασίες της παρούσας απόφασης.
Για ανελκυστήρες που λειτουργούν εφοδιασµένοι µε άδεια
λειτουργίας βάσει προηγουµένων ισχυουσών διατάξεων, οι
αρµόδιες Υπηρεσίες Βιοµηχανίας των Νοµ. Αυτοδιοικήσεων,
ενηµερώνουν το Μητρώο Καταχώρησης, βάσει δικαιολογητικών
των ως άνω νόµων και προσκόµισης πιστοποιητικού ελέγχου
από αναγνωρισµένο φορέα εντός τριών (3) ετών από την ισχύ
της παρούσας.
Μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών του παρόντος
άρθρου, εκτός
των
προβλεπόµενων
κυρώσεων,
οι
ανελκυστήρες θα ελέγχονται βάσει προδιαγραφών που ισχύουν
κατά τον χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.
Για ανελκυστήρες σε λειτουργία, που για οποιοδήποτε λόγο δεν
υπάρχουν δικαιολογητικά νόµιµης λειτουργίας, παρέχεται η
δυνατότητα νοµιµοποίησης, αν εντός δύο (2) ετών από την ισχύ
της παρούσας απόφασης προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα
από την παρούσα βάσει προδιαγραφών που ίσχυαν κατά την
εποχή που εγκαταστάθηκαν, παράβολο νοµιµοποίησης και
πιστοποιητικό αναγνωρισµένου φορέα. Η καταχώρηση του
ανελκυστήρα στο Μητρώο στην περίπτωση αυτή θα γίνεται από
την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της Νοµ. Αυτοδιοίκησης εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την υποβολή των στοιχείων και
των πιστοποιητικών ελέγχου.

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω 2ετούς προθεσµίας εκτός
των προβλεπόµενων κυρώσεων, οι ανελκυστήρες θα
ελέγχονται βάσει προδιαγραφών οι οποίες ισχύουν κατά τον
χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση.
6. Σε περίπτωση προσθήκης ανελκυστήρα σε υπάρχον κτίριο µε
ηµεροµηνία αίτησης για άδεια οικοδοµής πριν από την 1.7.99
και για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η ηµεροµηνία
υποβολής των αιτήσεων για αναθεώρηση ή τροποποίηση
οικοδοµικής άδειας - εφ’ όσον αυτές τελικά εκδόθηκαν - µπορεί
να θεωρηθεί ότι συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
Άρθρο 11
«Αναγνωρισµένοι φορείς»
1. Οι αναγνωρισµένοι φορείς για την αξιολόγηση συµµόρφωσης –
πιστότητας των ανελκυστήρων κατά την έννοια της Κ.Υ.Α.
Φ.9.2/Οικ.32803/1308/11.9.97, είναι αρµόδιοι και για όλους
τους αρχικούς ελέγχους, περιοδικούς και έκτακτους
επανελέγχους ανελκυστήρων και την έκδοση των σχετικών
πιστοποιήσεων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
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 ∆/νση Πολιτικής Ποιότητας της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και ανακοινώνεται συµπληρωµένος περιοδικά.
Άρθρο 12
«Τελικές διατάξεις»
1. Από την ισχύ της παρούσας απόφασης καταργείται η µε αριθµό
Οικ. 35654/1742/Φ.9.2/6.12.1999 διευκρινιστική εγκύκλιος της
ΚΥΑ Φ9.2/32803/1308/97 (ΦΕΚ 815/Β) ως και κάθε άλλη
ρύθµιση που αντιβαίνει στην παρούσα απόφαση.
2. Τα παρατήµατα της παρούσας απόφασης αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα αυτής.
3. Όπου στην Κ.Υ.Α. Φ.9.2/Οικ.32803/1308/11.9.97 (ΦΕΚ
815/Β/97) και στην παρούσα απόφαση αναφέρεται «αρµόδια
Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης» αυτή ορίζεται ότι είναι η ∆/νση
Υποστήριξης
βιοµηχανιών
της
Γενικής
Γραµµατείας
Βιοµηχανίας, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 9,

παράγραφοι 1 και 3 της Φ.9.2/32803/1308/97 Κ.Υ.Α. όπου
ορίζεται ότι είναι η ∆/νση Πολιτικής Ποιότητας της ίδιας Γενικής
Γραµµατείας ή το Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»
Α. Γενικά
1. Ο ανελκυστήρας και τα εξαρτήµατά του πρέπει να διατηρούνται
σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής
λειτουργία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση του
ανελκυστήρα από ειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
2. Η συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά κανονικά χρονικά
διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων
ασφάλειας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτηµάτων του
ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίµηση µιας τυχόν
ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η
εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή
και απορύθµισης των µηχανικών και ηλεκτρικών ασφαλείας και
εξαρτηµάτων αυτού.
Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την
αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των
βλαβών και των απορυθµίσεων καθώς επίσης τον καθαρισµό
και τη λίπανση όπου χρειάζεται όλων των εξαρτηµάτων
σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των
κατασκευαστών των εξαρτηµάτων ή των διατάξεων.

3. Το πρόγραµµα για τη συντήρηση των διαφόρων εξαρτηµάτων
και διατάξεων ασφαλείας πρέπει να είναι έτσι διαµορφωµένο
ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας καθώς και τις
πρόσθετες απαιτήσεις του κατασκευαστή.
4. Ο αριθµός των συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται κατά
κανονικά διαστήµατα µέσα σε ένα χρόνο καθορίζεται από τον
κατασκευαστή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
α) Ο αριθµός αυτός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι
µικρότερος
από
12
το
χρόνο
για
ανελκυστήρες
εγκατεστηµένους σε κτίρια µε 10.000 πλήρεις διαδροµές την
εβδοµάδα κατ’ ανώτατο όριο και που λειτουργούν καθ’ όλη την
διάρκεια του χρόνου.
β) Για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους:
(1) Σε δηµόσιους χώρους, σε σιδηροδροµικούς σταθµούς, σε
αεροδρόµια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά
σε προσπελάσιµα από το ευρύ κοινό κτίρια ή parking.
(2) 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.
(3) Σε πολύ µεγάλα ξενοδοχεία ή µεγάλα Νοσοκοµεία καθώς
επίσης και κτίρια εξυπηρετούντα ευρύ κοινό εφόσον
παρουσιάζουν πάνω από 10.000 διαδροµές την εβδοµάδα
χωριστά.
Ο αριθµός των συντηρήσεων για τους ανελκυστήρες αυτούς
δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 24 συντηρήσεις το
χρόνο.
5. Είναι επιτρεπτό αν διακοπεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα η
λειτουργία ενός ανελκυστήρα να µη γίνεται καµία συντήρηση
κατά το διάστηµα αυτό.
Αν όµως η διακοπή αυτής της λειτουργίας υπερβεί τους τρεις
µήνες τότε προτού τεθεί σε επαναλειτουργία θα πρέπει να γίνει
µία πολύ λεπτοµερής συντήρηση σε όλα τα σηµαίνοντα
εξαρτήµατά του και στις διατάξεις ασφαλείας.
6. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του ανελκυστήρα θα πρέπει
να γίνεται επανεξέταση της συχνότητας της συντήρησης.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο αριθµός των
συντηρουµένων ανελκυστήρων θα πρέπει να κατανεµηθεί σε
αριθµό µηνιαίων συντηρουµένων ανελκυστήρων από το
αντίστοιχο συνεργείο συντήρησης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα
του υπεύθυνου συντηρητή.

Β. Συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.
Οι εργασίες συντήρησης σ’ ένα ανελκυστήρα πρέπει να γίνονται
αποκλειστικά και µόνο από συνεργείο συντήρησης, που έχει την
απαιτούµενη άδεια από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της Οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και είναι καταχωρηµένο στο µητρώο
συντήρησης της Υπηρεσίας αυτής και διαθέτει τα κατάλληλα
όργανα και µέσα. Τέτοιες άδειες δικαιούνται πλην των κατόχων
αδείας συντηρητή ∆’ ειδικότητας και οι Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι
Μηχανικοί και οι Πτυχιούχοι – Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Τ.Ε.
Γ. Κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων
1. Κάθε κάτοχος άδειας σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο έχει το δικαίωµα να προΐσταται σε (3) τρία το πολύ
κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.
Κάθε αδειούχος εγκαταστάτης ∆’ ειδικότητας ή πτυχιούχος
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός έχει το δικαίωµα να
προΐσταται σε (3) το πολύ κινητά συνεργεία συντήρησης
ανελκυστήρων εφόσον δε πραγµατοποιεί και εγκαταστάσεις,
αυτές οι εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιούνται από προσωπικό
που δεν απασχολείται µε τη συντήρηση ή που πλεονάζει τυχόν
σε σχέση µε τον αριθµό συντηρουµένων ανελκυστήρων όπως
παρακάτω στην παράγραφο 3 αναφέρεται.
2. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να
αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας
και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ή ηλεκτροτεχνίτη ∆’
ειδικότητας.
Αδειούχος συντηρητής ή εγκαταστάτης ∆’ ειδικότητας ή
Πτυχιούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µπορεί
µε ένα βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας να
αποτελούν κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων.
Σαν βοηθοί µπορεί να χρησιµοποιούνται οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ε.,
Τεχνικών Ι.Ε.Κ. και των ταχύρυθµων σχολών του ΟΑΕ∆
αναλόγου κατευθύνσεως. Ο υπεύθυνος των κινητών
συνεργείων συντήρησης δεν προσµετράτε στο προσωπικό του
συνεργείου.
3. Κάθε κινητό συνεργείο µπορεί να πραγµατοποιεί µέχρι εκατό
(100) συντηρήσεις το µήνα.
Κάθε συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων που λειτουργεί
νόµιµα µπορεί να πραγµατοποιεί, ανά κινητό συνεργείο, επί
πλέον πέντε (5) συντηρήσεις το µήνα.
Σε περίπτωση που δεν συµπληρώνεται ο αριθµός αυτός
συντηρήσεων και µέχρι τη συµπλήρωση του µισού κάθε
εκατοντάδας συντηρήσεων, επιτρέπεται το συνεργείο αυτό να
ασχολείται και µε εγκαταστάσεις.

Η χρονική διάρκεια της µηνιαίας συντήρησης του ανελκυστήρα
πρέπει να είναι τουλάχιστον µία (1) ώρα.
∆. Υποχρεώσεις συντηρητή.
1. Για κάθε υποχρέωση συντηρητή της παρούσας απόφασης,
ευθύνεται τόσο το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί τη συντήρηση
όσο και το νοµικό πρόσωπο µε το οποίο συνδέεται το φυσικό
πρόσωπο δια σχέσεως εξαρτηµένης εργασίας.
2. Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των
εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, πρέπει ο υπεύθυνος του
συνεργείου συντήρησης κάθε τρεις µήνες τουλάχιστον να
πραγµατοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και µε µέριµνά του να
ενηµερώνεται στην αντίστοιχη θέση το βιβλίο συντήρησης.
Οµοίως ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενηµερώνει το
βιβλίο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης
σοβαρών βλαβών και αντικατάστασης ή αλλαγής εξαρτηµάτων
και στοιχείων του ανελκυστήρα.
3. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να
διατηρεί τα παρακάτω:
α) Βιβλίο παρακολούθησης των ανελκυστήρων του παραρτήµατος
1 Πρ.6.2 της Κ.Υ.Α. 32803/1308/97 (ΦΕΚ 815/Β) θεωρηµένο από
τον φορέα ελέγχου και από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο οποίο να αναγράφονται τα
στοιχεία κάθε ανελκυστήρα του οποίου αναλαµβάνεται ή
διακόπτεται η συντήρηση.
β) Βιβλίο – ηµερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων
αριθµηµένο 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 αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται
εντός του ωραρίου εργασίας του συνεργείου. Η µόνιµη έδρα είναι
ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία.
δ) Κατάλληλο εξοπλισµό από όργανα και εργαλεία που
απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων.
4. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη
συντήρηση του ανελκυστήρα υποχρεούται να προειδοποιεί (20)
είκοσι τουλάχιστον µέρες προ της παραιτήσεως τον ιδιοκτήτη ή
αυτόν που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου ή τον
διαχειριστή και να υποβάλλει στο διάστηµα αυτό την παραίτηση,
στην ανωτέρω Υπηρεσία Βιοµηχανίας για την ενηµέρωση του
Μητρώου των συνεργείων συντήρησης.
5. Να µεριµνά και να ενηµερώνει τον ιδιοκτήτη για την περιοδική
και κανονική επιθεώρηση του ανελκυστήρα. Σε περίπτωση που
ο ιδιοκτήτης, ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής δεν

συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του συντηρητή για επισκευές
στον ανελκυστήρα να διακόπτει τη λειτουργία του ανελκυστήρα
και να το γνωστοποιεί αιτιολογηµένα στην αρµόδια Υπηρεσία
Βιοµηχανίας της Νοµ. Αυτοδιοίκησης που ανήκει ο
ανελκυστήρας.
Ε. Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή διαχειριστή.
Ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής του
κτιρίου που είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας είναι υπεύθυνος,
εκτός της αναθέσεως της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο
συντηρητή και για τα κατωτέρω:
α) Να µεριµνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα και
τον επανέλεγχό του.
β) Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόµενη
ανωµαλία λειτουργίας.
γ) Να τηρεί και παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και να
διατηρεί βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα που θα είναι
θεωρηµένο από τον φορέα ελέγχου και από την αρµόδια υπηρεσία
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στις αντίστοιχες θέσεις του
βιβλίου αυτού καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα,
ο αριθµός καταχώρησης αυτού η έγκριση ηλεκτροδότησης, οι
πράξεις ανάθεσης – ανάληψης της συντήρησης και το όνοµα του
εκάστοτε συντηρητή καθώς και των µελών του συνεργείου του, οι
πράξεις διακοπής της συντήρησης, σοβαρές επισκευές,
ατυχήµατα, επανέλεγχοι υποδείξεις του συντηρητή προς τον
ιδιοκτήτη ή τον υποκαθιστόντα αυτόν ή τον διαχειριστή και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια, το όνοµα του ιδιοκτήτη ή του
διαχειριστή.
δ) Να τηρεί µπλοκ καταχώρησης των αποδεικτικών φύλλων
συντήρησης του ανελκυστήρα που λαµβάνει από τον συντηρητή
µετά από κάθε συντήρηση και να ενηµερώνει τον προηγούµενο
συντηρητή µε το όνοµα και την διεύθυνση του νέου συντηρητή για
την παράδοση και παραλαβή του τεχνικού φακέλου.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής επιθυµεί την
αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί
εγγράφως το συνεργείο (20) είκοσι τουλάχιστον µέρες προ της
αλλαγής και στο διάστηµα αυτό να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο
συνεργείο, προσκοµίζοντας το βιβλίο συντήρησης του
ανελκυστήρα στο οποίο θα καταχωρείται η νέα ανάθεση και
ανάληψη καθώς και εγκατάσταση µε τους συντηρούµενους από το
νέο συνεργείο ανελκυστήρες. Η νέα ανάληψη δηλώνεται µε
υπεύθυνη δήλωση του νέου συντηρητή στην αρµόδια Υπηρεσία
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Στ. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.

1. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορηγείται στους
συντηρητές ∆’ ειδικότητας στους Πτυχιούχους Μηχανολόγους ή
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς πτυχιούχους ΤΕΙ και στους
εγκαταστάτες 1ης και 2ης κατηγορίας της ∆’ ειδικότητας που
είναι και οι υπεύθυνοι, ως και στον κάτοχο Γενικής Αδείας
ηλεκτρολογικών εγκ/σεων. Επίσης και σε νοµικά πρόσωπα που
στη δύναµή τους έχουν υπεύθυνο συντηρητή.
2. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων
υποβάλλεται στην αρµόδια κατά τόπους υπηρεσία της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου είναι η µόνιµη έδρα του
Συνεργείου, αίτηση του Υπευθύνου συντηρητή, ή του νοµικού
προσώπου συνοδευοµένη από τα παρακάτω:
α) Τα θεωρηµένα αντίγραφα των επαγγελµατικών αδειών του
υπευθύνου και των µελών των κινητών συνεργείων.
β) Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται παραπάνω στο
κεφάλαιο «Υποχρεώσεις συντηρητή».
γ) Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών των κινητών συνεργείων,
θεωρηµένες από το αρµόδιο συνδικαλιστικό όργανο ότι θα
ασχολούνται µε τις συντηρήσεις του συνεργείου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου των συνεργείων
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα
αναφέρεται ότι:
- Απασχολείται αποκλειστικά µε την συντήρηση των
ανελκυστήρων του συνεργείου του ή ότι θα πραγµατοποιεί
παράλληλα και εγκαταστάσεις.
- Θα αναφέρει την έδρα του συνεργείου του και ότι διαθέτει τον
εξοπλισµό τα µέσα και εργαλεία για την συντήρηση των
ανελκυστήρων συνοδεύοντας την αναφορά µε την συνολική
κατάσταση των ανελκυστήρων που συντηρεί.
Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος συντηρητής θα κάνει
εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει να υποβάλλει επί πλέον
υπεύθυνη δήλωση ότι για τις εργασίες εγκατάστασης
ανελκυστήρων δεν θα απασχολεί τα συγκεκριµένα άτοµα (µε
ονοµατεπώνυµο) τα οποία ασχολούνται µε την συντήρηση των
ανελκυστήρων.
3. Η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει τα
παραπάνω δικαιολογητικά και χορηγεί άδεια συνεργείου
συντήρησης ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τα προηγούµενα
θεωρώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα βιβλία. Η
παραπάνω άδεια πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια από την
ίδια Υπηρεσία.
4. Στις περιπτώσεις αποχώρησης µελών των συνεργείων
συντήρησης αυτά πρέπει να ειδοποιούν τον υπεύθυνο είκοσι

(20) ηµέρες πριν από την παραλαβή της επαγγελµατικής τους
άδειας ώστε να αντικαθίστανται έγκαιρα. Σε περίπτωση που
εντός τριάντα (30) ηµερών το αργότερο δεν αντικατασταθούν τα
αποχωρήσαντα µέλη των κινητών συνεργείων ή δεν
τροποποιηθεί ανάλογα ο αριθµός των συντηρουµένων
ανελκυστήρων, ανακαλείται η άδεια του συνεργείου συντήρησης
ανελκυστήρων ή επιβάλλονται στον υπεύθυνο του Συνεργείου
οι προβλεπόµενες από την απόφαση αυτή κυρώσεις.
Β.3. Μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων
1. Στην αρµόδια υπηρεσία Βιοµηχανίας της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης τηρείται µητρώο µε τις άδειες των συνεργείων
συντήρησης ανελκυστήρων.
Στο µητρώο αυτό τηρούνται µέσα σε φάκελο:
α) Η άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων και οι
επαγγελµατικές άδειες του υπευθύνου και των µεγάλων που
στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία.
β) Οι καταστάσεις των συντηρουµένων από το συνεργείο αυτό
ανελκυστήρων.
γ) Οι δηλώσεις ανάληψης και παραίτησης από συντηρήσεις.
δ) Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχετικά
στοιχεία.
2. Σε περιπτώσεις που εκτελούνται συντηρήσεις σε περιοχή
διαφορετική από τη µόνιµη έδρα του συνεργείου συντήρησης
αντίγραφα των δικαιολογητικών 1β και 1γ της παραπάνω
παραγράφου αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην υπηρεσία της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που τηρεί το σχετικό µητρώο.
3. Τα στοιχεία του µητρώου είναι ανακοινώσιµα σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του Ν. 1599/86 όπως ισχύει κάθε φορά.
Β.4. Εξοπλισµός, όργανα και εργαλεία συνεργείου συντήρησης
ανελκυστήρων.
1. Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης πρέπει να διαθέτουν
εργαστήριο εξοπλισµένο τουλάχιστον µε τα παρακάτω
µηχανήµατα όργανα και εργαλεία:
α) Μία τράπεζα εργασίας µε δύο τουλάχιστον µέγγενες και ένα
τρυπάνι.
β) Πλήρη σειρά εργαλείων για τις εντός του εργαστηρίου εργασίες
επισκευής εξαρτηµάτων και στοιχείων της εγκατάστασης του
ανελκυστήρα.
γ) Όργανα µέτρησης τάσης, αντίστασης και έντασης.
δ) Συσκευή ανάρτησης θαλαµίσκου µε συναφείς σφιγκτήρες.
2. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον τα παρακάτω εργαλεία και παρελκόµενα υλικά
συντήρησης:

α) Εργαλειοφόρο
β) Μία σειρά κλειδιών (6-7 έως 24-26)
γ) Κλαδ. Σπαστό 22-24
δ) Σφυρί – πένσα – κατσαβίδια
ε) Φακό
στ) Κουδούνι δοκιµαστικό
ζ) Λάδι, γράσο, στουπί, λαστιχάκια θυρών, λαστιχάκια για
δικτάτορες και ρεγουλατόρους, κλέµες.
η) Ένα πολύµετρο (Α.V.Ω.).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
∆ιαδικασία διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρα
1. Προ της έκδοσης απόφασης διακοπής ανελκυστήρα η αρµόδια
Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµ/κής Αυτοδ/σης µε
σχετικό έγγραφό της ανακοινώνει έγκαιρα την πρόθεση της να
προβεί σε διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα στον
υπεύθυνο της λειτουργίας αυτού και στον εγκαταστάτη ή
συντηρητή ή – εάν δεν υπάρχει εγκαταστάτης ή συντηρητής –
στον ιδιοκτήτη ή αυτόν που τον υποκαθιστά στην χρήση του
κτιρίου ή στον διαχειριστή.
2. Το παραπάνω σχετικό έγγραφο θα επιδίδεται είτε µε τα αρµόδια
Όργανα της Υπηρεσίας είτε µέσω της τοπικής Αστυνοµικής
Αρχής είτε µε συστηµένη επιστολή. Με το έγγραφο αυτό θα
ζητούνται οι λόγοι των αποκλίσεων από τις σχετικές διατάξεις.
3. Μετά πάροδο 20 ηµερών από την επίδοση του σχετικού
εγγράφου η ανωτέρω Υπηρεσία θα εκδίδει σχετική απόφαση
συνεκτιµώντας τους λόγους των ως 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 (παρ. 2).
4. Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας υλοποιείται από την
ανωτέρω αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας η οποία και προβαίνει
στην σφράγιση ενός των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης
του ανελκυστήρα (Πίνακας χειρισµού, κεντρικός διακόπτης
κ.λ.π.).
Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο
σφράγισης που θα υπογράφεται από τον εγκαταστάτη ή
συντηρητή και τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη ή τον υποκαθιστόντα
αυτόν στη χρήση του κτιρίου ή τον διαχειριστή.

Το πρωτόκολλο θα συντάσσεται σε δύο αντίγραφα από τα
οποία το ένα θα επικολλάται στον πίνακα χειρισµού του
ανελκυστήρα και το άλλο θα παραµένει στον οικείο φάκελο του
ανελκυστήρα.
5. Στη συνέχεια θα ειδοποιείται αµελλητί η ∆ΕΗ για τις δικές της
ενέργειες.

