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1.     ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.∆. παρουσιάζει τα κύρια σηµεία της Οδηγίας 
2014/33/ΕΕ, µε στόχο να επισηµάνει τα κρίσιµα σηµεία στη διαδικασία αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης και να διευκολύνει τη διαδικασία διαπίστευσης των προς κοινοποίηση φορέων. 
 
Σε κάθε περίπτωση, τα εµπλεκόµενα µέρη οφείλουν να ενηµερωθούν πλήρως µε τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ, των εφαρµόσιµων προτύπων, καθώς και µε τις 
αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.∆. δεν υποκαθιστά την Οδηγία 2014/33/ΕΕ και τα 
εφαρµόσιµα πρότυπα. 
 

Επιπλέον η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.∆. είναι εφαρµόσιµη στους περιοδικούς 

ελέγχους ανελκυστήρων. Περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες εφαρµογής τόσο για τους φορείς 

πιστοποίησης και ελέγχου που τελούν υπό διαπίστευση ή έχουν διαπιστευθεί από το Ε.ΣΥ.∆. 

αλλά και για τους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆. και αναφέρεται µεταξύ άλλων: 

 
• Στα προσόντα των επιθεωρητών των φορέων πιστοποίησης και ελέγχου ανελκυστήρων 
 
• Στο περιεχόµενο του αρχικού και περιοδικού ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων 
 
• Στον εξοπλισµό και τα όργανα για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων 
 
• Στον προσδιορισµό του ελάχιστου χρόνου διενέργειας αρχικού και περιοδικού ελέγχου 
ανελκυστήρων 
 
• Στα πιστοποιητικά και δηλώσεις συµµόρφωσης που πρέπει να εκδίδουν, ή θεωρούν, οι 
φορείς πιστοποίησης ή/και ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων 
 
• Στην ισχύουσα νοµοθεσία και συσχέτιση τεχνικών προδιαγραφών ανάλογα µε το έτος 
εγκατάστασης (χορήγησης πιστοποιητικού φορέα ελέγχου ή έκδοσης άδειας λειτουργίας ή 
πράξης καταχώρησης ή προέγκρισης εγκατάστασης ή άδειας οικοδοµής του κτίσµατος επί του 
οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση του ανελκυστήρα). 

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Έλεγχος ανελκυστήρα καλείται η διενέργεια τυποποιηµένων ελέγχων και δοκιµών στον 
ανελκυστήρα που αποσκοπεί στην εξακρίβωση της συµµόρφωσης του µε προδιαγραφές 
ασφαλείας (κανονιστικές διατάξεις και πρότυπα). 
 
Νέος ανελκυστήρας χαρακτηρίζεται κάθε ανελκυστήρας, ο οποίος για πρώτη φορά 
διατίθεται στην αγορά και δίδεται σε χρήση. 
Σε περίπτωση υφιστάµενων κτιρίων, νέος θεωρείται ο ανελκυστήρας ο οποίος 
εγκαθίσταται εξ’ ολοκλήρου, εξαιρουµένων ΜΟΝΟ των οδηγών. 
 
Υφιστάµενος ανελκυστήρας χαρακτηρίζεται κάθε εγκατεστηµένος ανελκυστήρας που 
έχει τεθεί σε λειτουργία και είναι σε χρήση, ανεξαρτήτως του έτους εγκατάστασής του. 
 
Το έτος εγκατάστασης του υφιστάµενου ανελκυστήρα ορίζεται από το 
εφαρµοζόµενο νοµιµοποιητικό έγγραφο για τον ανελκυστήρα: 
πιστοποιητικό φορέα ελέγχου 
ή 
άδεια λειτουργίας 
ή 
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πράξη καταχώρησης 
ή 
προέγκριση εγκατάστασης 
ή 
ταυτότητα / σήµανση των βασικών µερών του ανελκυστήρα (π.χ., κινητήριος 
µηχανισµός). 

Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω, το έτος εγκατάστασης θα τεκµαίρεται από το 
έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής του κτίσµατος επί του οποίου έχει γίνει η 
εγκατάσταση του ανελκυστήρα. 
 
Αρχικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο έλεγχος από ∆ιαπιστευµένο/Κοινοποιηµένο 
Φορέα σε ένα νέο ανελκυστήρα, ο οποίος για πρώτη φορά διατίθεται στην αγορά και δίδεται 
σε χρήση. 
 
Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα καλείται ο τακτικός έλεγχος από 
∆ιαπιστευµένο/Αναγνωρισµένο Φορέα σε ένα υφιστάµενο ανελκυστήρα. 
 
 
 
3. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2014/33/ΕΕ 
 
Πεδίο εφαρµογής 
 
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται: 

Στους ανελκυστήρες που εξυπηρετούν µονίµως κτίρια και κατασκευές.  
Στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που χρησιµοποιούνται σ' αυτούς τους 

ανελκυστήρες και απαριθµούνται στο παράρτηµα III της Οδηγίας. 
 
Ως ανελκυστήρας νοείται ανυψωτικό µηχάνηµα το οποίο εξυπηρετεί καθορισµένα επίπεδα, 
µέσω θαλαµίσκου κινούµενου κατά µήκος άκαµπτων οδηγών µε κλίση, ως προς το οριζόντιο 
επίπεδο, άνω των 15 µοιρών, ή ανυψωτικά µηχανήµατα τα οποία µετακινούνται σε πλήρως 
καθορισµένη διαδροµή ακόµη και εάν αυτά δεν µετακινούνται κατά µήκος άκαµπτων οδηγών, 
και ο οποίος προορίζεται για τη µεταφορά: 
— προσώπων, 
— προσώπων και αντικειµένων, 
— µόνον αντικειµένων, εάν ο θαλαµίσκος είναι προσπελάσιµος, δηλαδή εάν ένα πρόσωπο 
µπορεί να εισέρχεται σε αυτόν χωρίς δυσκολία, και φέρει όργανα χειρισµού είτε εντός του 
θαλαµίσκου είτε σε σηµείο προσιτό σε πρόσωπο εντός αυτού. 
 
Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται:   
— τα ανυψωτικά µηχανήµατα η ταχύτητα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 0,15 m/s, 
— οι ανελκυστήρες εργοταξίου, 
— οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα, συµπεριλαµβανοµένων των 
σχοινοσιδηροδρόµων, 
— οι ανελκυστήρες που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικά για στρατιωτικούς ή 
αστυνοµικούς σκοπούς, 
— τα ανυψωτικά µηχανήµατα από τα οποία µπορούν να εκτελούνται εργασίες, 
— οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων, 
— τα ανυψωτικά µηχανήµατα που προορίζονται για την ανύψωση των συµµετεχόντων κατά 
τις καλλιτεχνικές παραστάσεις, 
— τα ανυψωτικά µηχανήµατα που είναι εγκατεστηµένα στα µεταφορικά µέσα, 
— τα ανυψωτικά µηχανήµατα που είναι συνδεδεµένα µε µηχανήµατα και προορίζονται 
αποκλειστικά για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων 
συντήρησης και επιθεώρησης µηχανηµάτων, 
— οι οδοντωτοί σιδηρόδροµοι, 
— οι κυλιόµενες κλίµακες και οι κυλιόµενοι διάδροµοι. 
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Κατάλογος των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που αναφέρονται στο 
(Παράρτηµα III) 
 
1. ∆ιατάξεις ασφάλισης των θυρών του φρέατος στους ορόφους 
2. Προστατευτικές διατάξεις κατά της πτώσεως όπως αναφέρονται στο σηµείο 3.2 του 
παραρτήµατος Ι, οι οποίες εµποδίζουν την πτώση του θαλαµίσκου ή ανεξέλεγκτες κινήσεις 
3. ∆ιατάξεις για τον περιορισµό της υπερβολικής ταχύτητας 
4. α) Προσκρουστήρες µε συσσώρευση ενέργειας: 
- είτε µε µη γραµµικά χαρακτηριστικά, 
- είτε µε απόσβεση της κίνησης επιστροφής. 
β) Προσκρουστήρες µε διάχυση ενέργειας 
5. ∆ιατάξεις ασφαλείας στα έµβολα των υδραυλικών κυκλωµάτων ισχύος εφόσον 
χρησιµοποιούνται ως προστατευτικές διατάξεις κατά της πτώσεως 
6. Ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας υπό µορφή κυκλωµάτων ασφαλείας που περιλαµβάνουν 
ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία. 
        
 
   
∆ιαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
 
Η Οδηγία 2014/33/ΕΕ περιλαµβάνει τις παρακάτω Ενότητες αξιολόγησης συµµόρφωσης: 
 
Παράρτηµα IV 
Eξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα Β)  
α. εξέταση τύπου ΕΕ των κατασκευαστικών στοιχείων 
β. εξέταση τύπου ΕΕ του ανελκυστήρα 
Παράρτηµα V 
Τελικός Έλεγχος 
Παράρτηµα VI 
Συµµόρφωση προς τον τύπο µε βάση τη ∆ιασφάλιση ποιότητας προϊόντων (ενότητα Ε) - για 
τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας 
Παράρτηµα VII 
Συµµόρφωση µε βάση την Πλήρη διασφάλιση ποιότητας (ενότητα Η) - για τα κατασκευαστικά 
στοιχεία ασφαλείας 
Παράρτηµα IX 
Συµµόρφωση µε τον τύπο µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους (ενότητα Γ2) - για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας 
Παράρτηµα VIII 
Συµµόρφωση µε βάση την Εξακρίβωση ανά µονάδα (ενότητα Ζ) - για ανελκυστήρες 
Παράρτηµα X  
Συµµόρφωση προς τον τύπο µε βάση τη ∆ιασφάλιση ποιότητας προϊόντων (ενότητα Ε) - για 
ανελκυστήρες  
Παράρτηµα XI   
Συµµόρφωση µε βάση την Πλήρη διασφάλιση ποιότητας και εξέταση σχεδιασµού (ενότητα 
Η1) - για ανελκυστήρες  
Παράρτηµα XII 
Συµµόρφωση προς τον τύπο µε βάση τη ∆ιασφάλιση ποιότητας της παραγωγής (ενότητα ∆) - 
για ανελκυστήρες 

 
Η επιλογή της ή των ενοτήτων γίνεται ως ακολούθως: 

 
Α. Ο κατασκευαστής επιλέγει την ενότητα/παράρτηµα που θα εφαρµόσει για την αξιολόγηση 
συµµόρφωσης που αφορούν τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας όπως παρουσιάζεται 
παρακάτω:    
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Φάση σχεδιασµού Φάση παραγωγής Παραρτήµατα/Ενότητες 

Εξέταση τύπου  Συµµόρφωση µε τον τύπο µε 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους 

IVA (ενότητα Β) &  
IX (ενότητα Γ2) 

Εξέταση τύπου Συµµόρφωση προς τον τύπο µε 
βάση τη ∆ιασφάλιση ποιότητας 
προϊόντων 

IVA (ενότητα Β) &  
VI (ενότητα Ε) 

Συµµόρφωση µε βάση την Πλήρη διασφάλιση ποιότητας* 
 

VII (ενότητα Η) 

 
 
Β. Ο εγκαταστάτης επιλέγει την ενότητα/παράρτηµα που θα εφαρµόσει για την αξιολόγηση 
συµµόρφωσης που αφορούν τους ανελκυστήρες όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
 

Φάση σχεδιασµού Φάση παραγωγής Παραρτήµατα / Ενότητες 

Εξέταση τύπου  Τελικός έλεγχος  IVB (ενότητα Β) & V 

Εξέταση τύπου Συµµόρφωση προς τον τύπο 
µε βάση τη ∆ιασφάλιση 
ποιότητας προϊόντων 

IVB (ενότητα Β) &  
X (ενότητα Ε) 

Εξέταση τύπου Συµµόρφωση προς τον τύπο 
µε βάση τη ∆ιασφάλιση 
ποιότητας της παραγωγής 

IVB (ενότητα Β) & 
XII (ενότητα ∆) 

Συµµόρφωση µε βάση την Εξακρίβωση ανά µονάδα VIII (ενότητα Ζ) 

Συµµόρφωση µε βάση την Πλήρη διασφάλιση ποιότητας και 
εξέταση σχεδιασµού * 

XI (ενότητα Η1) 

 
 
Γ. Η διαδικασία πλήρους διασφάλισης ποιότητας, όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα XI, 
µπορεί να εφαρµοστεί τόσο στη φάση σχεδιασµού και εγκατάστασης όσο και µόνο στη φάση 
σχεδιασµού. Είναι δυνατόν η µονάδα παραγωγής να πραγµατοποιεί µόνο το σχεδιασµό και 
την κατασκευή και όχι την εγκατάσταση και να έχει έγκριση συστήµατος πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας. 

Οπότε ο εγκαταστάτης επιλέγει την ενότητα/παράρτηµα (φάση παραγωγής) που θα 
εφαρµόσει για την αξιολόγηση συµµόρφωσης που αφορούν τους ανελκυστήρες όπως 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

Φάση σχεδιασµού Φάση παραγωγής Παραρτήµατα / Ενότητες 

Εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας 
* 

Τελικός έλεγχος  XI (ενότητα Η1) & V 

Εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας 
* 

Συµµόρφωση προς τον τύπο 
µε βάση τη ∆ιασφάλιση 
ποιότητας προϊόντων 

XI (ενότητα Η1) & 
X (ενότητα Ε) 

Εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας 
* 

Συµµόρφωση προς τον τύπο 
µε βάση τη ∆ιασφάλιση 
ποιότητας της παραγωγής 

XI (ενότητα Η1) & 
XII (ενότητα ∆) 
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Στην περίπτωση αυτή, η µονάδα παραγωγής του ανελκυστήρα (φάση σχεδιασµού) οφείλει 
να παρέχει το σύνολο της τεκµηρίωσης στον εγκαταστάτη ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα 
και πληρότητα του τελικού ελέγχου της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένης της 
τεκµηρίωσης της εξέτασης του σχεδιασµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3 του 
Παραρτήµατος XI. 

 
Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση συντάσσει τη δήλωση 
συµµόρφωσης. 
 
* συµπληρωµένο µε εξέταση σχεδιασµού, αν αυτός δεν τηρεί πλήρως τα εναρµονισµένα 
πρότυπα. 
 
 
 
 
Αντιστοίχηση διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης (Ενοτήτων) και των 
Προτύπων ∆ιαπίστευσης 

 

∆ιαδικασία αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης (Ενότητα) 

Πρότυπο ∆ιαπίστευσης 

Ενότητες Β, Γ2, Ζ και Τελικός 
Έλεγχος 

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 ή 
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065   

Ενότητες ∆, Ε, Η, Η1 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1 

 
 
Ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας 

 
Στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ, παρατίθενται οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας 
και υγείας. 
 
 
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
4.1 Σύνταξη τεχνικού φακέλου 
 
Η σύνταξη του τεχνικού φακέλου ανελκυστήρα / κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας 
αποτελεί από τα πλέον κρίσιµα σηµεία στη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης από 
τρίτο µέρος και εφαρµόζεται στα παραρτήµατα IV (ενότητα Β), VIII (ενότητα Ζ) και πρακτικά 
στο XI (ενότητα Η1), µε την έννοια ότι το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας του 
κατασκευαστή πρέπει να συµπεριλαµβάνει και τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου.  
 
Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακριβή στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στα 
αντίστοιχα παραπάνω παραρτήµατα (ενότητες). 
 
 
4.2 Πλήρης ∆ιασφάλιση Ποιότητας (ενότητα Η1) Παράρτηµα ΧΙ για ανελκυστήρες 
 
Ειδικότερα για την ενότητα H1 (Παράρτηµα XI) για ανελκυστήρες, επισηµαίνονται τα 
παρακάτω: 
 
Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα : 
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4.2.1. Υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας σε κοινοποιηµένο 

οργανισµό η οποία περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα στην παρ. 3.1 του Παραρτήµατος 
XI της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 

4.2.2. ∆ιατηρεί σύστηµα ποιότητας που διασφαλίζει τη συµµόρφωση των ανελκυστήρων 
προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας που ισχύουν γι' αυτούς. 

4.2.3. ∆ιατηρεί όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει κατά συστηµατικό 
και τακτικό τρόπο σε φάκελο υπό µορφή γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. 

 
Ο ανωτέρω φάκελος περιέχει κατάλληλη περιγραφή: 
 

a. Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των 
αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά τη σχεδίαση και την ποιότητα του 
προϊόντος. 

 
b. Των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των 

προτύπων που εφαρµόζονται και, σε περιπτώσεις όπου τα σχετικά 
εναρµονισµένα πρότυπα δεν πρόκειται να εφαρµοστούν πλήρως, των µέσων, 
συµπεριλαµβανοµένων άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, που θα 
χρησιµοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι εφαρµοστέες 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του Παραρτήµατος I της Οδηγίας 
2014/33/ΕΕ, 

 
  Σηµείωση 1: Σχεδιασµός νοείται: 

� Το σύνολο υπολογισµών, σχεδίων, τεχνικών προδιαγραφών, 
οδηγιών, προγραµµάτων παραγωγής κ.λπ., απαραίτητων για την 
κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και 
έλεγχο του ανελκυστήρα. 

Σηµείωση 2: Σχεδιασµός νοείται επίσης η ικανότητα του αιτούντος: 
� να καθορίζει την τελική διάταξη (configuration) του προς 
εγκατάσταση ανελκυστήρα, 
� να εξετάσει κατά πόσο οι σχετικές προδιαγραφές πληρούνται ή 
όχι, 
� να διαπιστώσει αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των 

εναρµονισµένων προτύπων, 
� να πραγµατοποιεί ανάλυση επικινδυνότητας (σε κάθε 
περίπτωση, συνιστάται η εφαρµογή σχετικών προτύπων, π.χ. 
ISO/TS 14798, EN 81-21). 
 

Σηµείωση 3: Η απαίτηση για ικανότητα σχεδίασης του ανελκυστήρα δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα προµήθειας εξαρτηµάτων από τρίτους. 

 
Σηµείωση 4: Πρακτικά αναµένεται να έχει αναπτύξει µεθοδολογία  

αντιστοίχησης των απαιτήσεων των ισχυόντων εναρµονισµένων 
προτύπων, που θα οδηγεί σε συγκεκριµένες τεχνικές και 
λειτουργικές λύσεις. 

 
Σηµείωση 5: Η επιλογή του σωστού τύπου µηχανήµατος προϋποθέτει τόσο 

γνώσεις της εφαρµογής του αλλά και γνώσεις που σχετίζονται 
µε τον τρόπο λειτουργίας του. 

 
c. Των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασµού των διαδικασιών και 

συστηµατικών δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιούνται κατά το σχεδιασµό 
των ανελκυστήρων. 

 
d. Των ελέγχων και δοκιµών που θα πραγµατοποιούνται κατά την παραλαβή των 

υλικών κατασκευής, των κατασκευαστικών στοιχείων και των υποσυνόλων. 
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Σηµείωση 6: Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας συνοδεύονται µε τη     

δήλωση συµµόρφωσης. Μετά την ενσωµάτωση τους στον 
ανελκυστήρα πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενοι έλεγχοι / 
δοκιµές. Ως προς τα λοιπά εξαρτήµατα του ανελκυστήρα για τα 
οποία δεν απαιτείται σήµανση CE ελέγχονται κατά περίπτωση 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα πρότυπα και τις σχετικές 
προδιαγραφές είτε µεµονωµένα είτε ενσωµατωµένα στον 
ανελκυστήρα.  

 
e. Των αντιστοίχων τεχνικών συναρµολόγησης και εγκατάστασης, ελέγχου και 

διασφάλισης της ποιότητας, των µεθόδων και συστηµάτων ενεργειών που θα 
εφαρµόζονται. 

 
Σηµείωση 7 : Η παραγωγή περιλαµβάνει κατασκευή και συναρµολόγηση. 

Στην περίπτωση παραγωγής από τον ίδιο τον εγκαταστάτη 
απαιτούνται καθορισµένες τεχνικές προδιαγραφές για τις διαδικασίες 
παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής αλλά και µετά. 
Στην περίπτωση ανάθεσης της παραγωγής σε υπεργολάβο απαιτούνται 
καθορισµένες διαδικασίες για τον έλεγχο των υπεργολάβων. 
 

f. Των ελέγχων και των δοκιµών που θα διενεργούνται πριν (έλεγχος των 
συνθηκών εγκατάστασης: φρέαρ, χώρος εγκατάστασης της µηχανής, κ.λπ.), 
κατά και µετά την εγκατάσταση (σε αυτούς περιλαµβάνονται κατ' ελάχιστον οι 
δοκιµές που προβλέπονται στο Παράρτηµα V σηµείο 3.3 της Οδηγίας 
2014/33/ΕΕ). 

 
Σηµείωση 8 : Για τη φάση εγκατάστασης, απαιτείται ο αιτών να είναι νόµιµος   
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ικανός: 

� Να καθορίζει τις εργασίες εκτελούµενες κατά την  εγκατάσταση 
� Να πραγµατοποιεί την εγκατάσταση 
� Να ελέγχει την αρτιότητα της εγκατάστασης 
 

g. Των αρχείων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης (εννοείται η εσωτερική 
επιθεώρηση, που πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων που 
καλύπτονται από το Σ∆Π), στοιχεία δοκιµών και βαθµονόµησης/διακρίβωσης 
οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρµόδιου προσωπικού, κ.λπ.. 

 
h. Των µέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της επίτευξης 

του απαιτούµενου επιπέδου σχεδιασµού και ποιότητας του προϊόντος και της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας. 

 
Εφόσον ο σχεδιασµός δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα πρότυπα, 
ακολουθείται η παρ. 3.3 του Παραρτήµατος XI της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ.  

i. Ανατροφοδότηση του Σ∆Π από πληροφορίες που προέρχονται από 
εγκατεστηµένους ανελκυστήρες.  

 
4.2.4. Αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από     

το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί και να φροντίζει ώστε το εν λόγω 
σύστηµα να διατηρεί την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητά του. 

 
4.2.5. Ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εγκρίνει το σύστηµα 

ποιότητας, σχετικά µε κάθε προβλεπόµενη προσαρµογή του συστήµατος 
ποιότητας. 
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Σηµείωση 9 : Σύµφωνα µε το έγγραφο NB-L/REC 3/001 LIFT GUIDANCE 95/16/ΕΚ  ο 
εγκαταστάτης οφείλει να αποδείξει τεχνική επάρκεια, να προσδιορίζει και να 
επαληθεύει µε αναλυτικό τρόπο τις δραστηριότητες σχεδιασµού, κατασκευής, 
συναρµολόγησης, εγκατάστασης και τελικού ελέγχου του ανελκυστήρα, χωρίς 
να είναι απαραίτητο να τις εκτελεί ο ίδιος.  
Υπογραµµίζεται ότι σε κάθε περίπτωση έχει τη συνολική ευθύνη. 

 
 
 
 
 
Β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα : 
 

4.2.6. Επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση για τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων, στους χώρους σχεδιασµού, κατασκευής, συναρµολόγησης, 
εγκατάστασης, επιθεώρησης δοκιµών και εναποθήκευσης, και του παρέχει όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως: 

 
a. Το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 
b. Τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό τµήµα του συστήµατος 

ποιότητας, περιλαµβανοµένων αποτελεσµάτων αναλύσεων, υπολογισµών, 
δοκιµών, κ.λπ., 

c. Τα αρχεία ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία των δοκιµών, 
στοιχεία βαθµονόµησης/διακρίβωσης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του 
οικείου προσωπικού, κ.λπ. 

 
4.2.7. ∆ιατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την τελευταία 

ηµεροµηνία κατασκευής του ανελκυστήρα τα αναφερόµενα στην παρ. 5 του 
Παραρτήµατος XI της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 

 
 
4.3  Πλήρης ∆ιασφάλιση Ποιότητας (ενότητα Η) Παράρτηµα VIΙ για κατασκευαστικά 
στοιχεία ασφαλείας 
 
Ο κατασκευαστής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας: 
 
Εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για το σχεδιασµό, την κατασκευή, την 
τελική επιθεώρηση των στοιχείων ασφαλείας και τις δοκιµές, όπως ορίζει το 
Παράρτηµα VII, σηµείο 3 και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4. 
 
4.4 Τελικός έλεγχος 
 
Τελικός έλεγχος νοείται ότι ο αιτών έχει την ικανότητα: 
 

� Να καθορίζει τις εργασίες εκτελούµενες κατά τον έλεγχο 
� Να πραγµατοποιήσει τον έλεγχο 
� Να τεκµηριώσει τον τελικό έλεγχο 
� Να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα του τελικού ελέγχου 

 

Στην περίπτωση που και οι φάσεις σχεδιασµού και εγκατάστασης καλύπτονται από το 
σύστηµα πλήρους διασφάλισης της ποιότητας του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα ΧΙ (ενότητα Η1), ο τελικός έλεγχος και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται 
από τον ίδιο τον εγκαταστάτη. Ο τελικός έλεγχος και οι δοκιµές που πραγµατοποιούνται από 
τον εγκαταστάτη σύµφωνα, µε το σύστηµα πλήρους διασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να 
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πραγµατοποιούνται ακριβώς όπως προβλέπεται για τον κοινοποιηµένο οργανισµό στην 
παράγραφο 3.3 του παραρτήµατος V της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 

 
4.5 Τυπικά προσόντα εγκαταστάτη 
 
Ο σχεδιασµός, καθώς και η υλοποίηση της µελέτης των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, 
γίνεται από τους έχοντες προς τούτο το δικαίωµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Το προσωπικό που έχει την ευθύνη για το Σχεδιασµό, Τελική  Επιθεώρηση & 
∆οκιµές, στα πλαίσια εφαρµογής των ενοτήτων διασφάλισης ποιότητας (Ε, ∆, Η1), 
θα πρέπει να τεκµαίρεται ότι έχει συµµετάσχει στην εγκατάσταση τουλάχιστον 16 
νέων ανελκυστήρων (8 υδραυλικών και 8 ηλεκτροκίνητων), στο πλαίσιο των 
ανωτέρω ενοτήτων διασφάλισης ποιότητας. Επισηµαίνεται ότι τα παραπάνω είναι 
δυνατό να εφαρµοστούν µόνο για υδραυλικούς ή ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες, 
εφόσον το αρµόδιο προσωπικό έχει συµµετάσχει στον αντίστοιχο αριθµό 
εγκαταστάσεων. 
 
 
4.6 ∆ιαθεσιµότητα εξοπλισµού 
 
Για τη διενέργεια του τελικού ελέγχου του ανελκυστήρα, ο εγκαταστάτης πρέπει να διαθέτει 
τον εξοπλισµό που αναφέρεται στην παρ. 7 της παρούσης. 
 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
 
5.1 Επιθεώρηση που διενεργεί ο φορέας πιστοποίησης / ελέγχου 
 
Ο Κοινοποιηµένος Φορέας οφείλει να διαθέτει, για κάθε Ενότητα για την οποία 
δραστηριοποιείται, ιδιαίτερη διαδικασία ελέγχου. 
 
5.1.1 Εξέταση τύπου «ΕE» (ενότητα Β) Παράρτηµα IV 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός: 
 
Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασµού, σύµφωνα µε 
τις παρ. Α.4 και Β.4 του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ.  
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 
 
Η οµάδα επιθεώρησης οφείλει να ελέγξει την πληρότητα του τεχνικού φάκελου, το 
περιεχόµενο του οποίου παρουσιάζεται στην παρ. 4.1 της παρούσας (Παραρτήµατα 8 και 
9). 
 
5.1.2. Πλήρης ∆ιασφάλιση Ποιότητας (ενότητα Η1) Παράρτηµα ΧΙ για 
ανελκυστήρες 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, εφόσον ο σχεδιασµός δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τα 
εναρµονισµένα πρότυπα:  
 

5.1.2.1 Εξετάζει εάν ο σχεδιασµός έχει γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
2014/33/ΕΕ και, εάν ναι, χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασµού ΕΕ στον 
εγκαταστάτη και διευκρινίζει τα όρια ισχύος του πιστοποιητικού και τα στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του εγκεκριµένου σχεδιασµού. 
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Σηµείωση 10 : Ο έλεγχος σχεδιασµού απαιτείται στην περίπτωση απόκλισης από τα 
εναρµονισµένα πρότυπα, λαµβάνοντας υπόψη τις παρακάτω 
δυνατότητες: 

 
� Γενική απόκλιση (δύναται να παρουσιαστεί σε περισσότερες από 

µία εγκαταστάσεις) 
� Συγκεκριµένη/ειδική απόκλιση (απαραίτητη για συγκεκριµένο 

ανελκυστήρα λόγω της κατάστασης του χώρου εγκατάστασης). 
 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός: 

 
5.1.2.2 Αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 του Παραρτήµατος XI της Οδηγίας 
2014/33/ΕΕ. Τεκµαίρει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις αυτές για τα συστήµατα 
ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές του σχετικού 
εναρµονισµένου προτύπου. Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα 
µέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των 
ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει τουλάχιστον µια 
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη ανελκυστήρα και µια επίσκεψη σε 
εργοτάξιο. 
Η οµάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σηµείο 
3.1, στοιχείο δ) του Παραρτήµατος XI της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ, για να 
επαληθεύσει την ικανότητα του εγκαταστάτη να εντοπίζει τις εφαρµοστέες 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο Παράρτηµα I της 
Οδηγίας 2014/33/ΕΕ και να πραγµατοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους µε σκοπό 
τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του ανελκυστήρα µε τις απαιτήσεις αυτές. 
Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση που διενεργείται από τον οργανισµό πιστοποίησης 
περιλαµβάνει επιθεώρηση του κατασκευαστή, ο οποίος εφαρµόζει εγκεκριµένο 
σύστηµα ποιότητας για το σχεδιασµό, την κατασκευή, την τελική επιθεώρηση των 
του ανελκυστήρα  και τις δοκιµές. 
Η διαδικασία αξιολόγησης από πλευράς του οργανισµού πιστοποίησης περιλαµβάνει 
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή (επιτόπου). 

5.1.2.3 Κοινοποιεί την απόφαση στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα. Η κοινοποίηση 
περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης και την αιτιολογηµένη απόφαση 
αξιολόγησης. 

5.1.2.4 Αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το 
τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο σηµείο 3.2 ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. 

 
Γ. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός: 
 
5.1.2.5 ∆ιεξάγει περιοδικούς ελέγχους, προκειµένου να βεβαιώνεται ότι ο 

κατασκευαστής των ανελκυστήρων διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας 
και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή των ανελκυστήρων. 

 
Στην πολιτική και στις διαδικασίες του κοινοποιηµένου οργανισµού αναµένεται ο 
προσδιορισµός των κριτηρίων, σύµφωνα µε τα οποία καθορίζεται το ελάχιστο της 
συχνότητας των ελέγχων. 

 
5.1.2.6 Μπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του 

εγκαταστάτη ή στα εργοτάξια εγκατάστασης ανελκυστήρων και µπορεί να 
διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιµές για να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία του 
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συστήµατος ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο οργανισµός χορηγεί στον 
εγκαταστάτη ανελκυστήρα έκθεση για την επίσκεψη και, εάν πραγµατοποιήθηκε 
δοκιµή, έκθεση δοκιµής.  

 
Ο εγκαταστάτης  οφείλει να γνωστοποιεί στον κοινοποιηµένο οργανισµό τη λίστα 
των εγκατεστηµένων ανελκυστήρων του πελάτη του. 

 
5.1.2.7 Παρέχει σε άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς πληροφορίες που αφορούν την 

χορήγηση και ανάκληση έγκρισης του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας. 
 
 
5.2  Πλήρης ∆ιασφάλιση Ποιότητας Παράρτηµα VII (ενότητας Η) που αφορά στα 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας. 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός: 
 
Αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει κατά πόσον ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2 του Παραρτήµατος VII της Οδηγίας. 
 
 
5.3 Τελικός έλεγχος 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί ελέγχους και δοκιµές που αφορούν ιδίως: 
 
α) την εξέταση εγγράφων σύµφωνα µε την παρ. 3.2 α και β) του Παραρτήµατος V της 
Οδηγίας 2014/33/EE  
 
β) 

 -   τη λειτουργία του ανελκυστήρα κενού και µε το µέγιστο φορτίο για να εξακριβωθεί η 
ορθή συναρµολόγηση και η ορθή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας (τέλος 
διαδροµής, ασφάλιση), 

- τη λειτουργία του ανελκυστήρα υπό το µέγιστο φορτίο και κενού για να εξακριβωθεί η 
ορθή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
ενέργειας, 

- στατική δοκιµή µε φορτίο ίσο προς 1,25 φορές το ονοµαστικό φορτίο. 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τεκµηρίωση η οποία αποτελείται: 
- από το γενικό σχέδιο του ανελκυστήρα, 
- από τα σχέδια και σχεδιαγράµµατα που είναι αναγκαία για τον τελικό έλεγχο, και ιδίως τα 

σχεδιαγράµµατα των κυκλωµάτων ελέγχου, 
- από αντίγραφο των οδηγιών χρήσεως που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι σηµείο 6.2. 
- από γραπτή δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε 

άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό. 
 

Τον τελικό έλεγχο θα πρέπει να διενεργεί άτοµο που δεν εµπλέκεται στο σχεδιασµό, 
κατασκευή, συναρµολόγηση, εγκατάσταση. 
 
 
5.4  Προσωπικό – Εκπαίδευση 
 
Ο Κοινοποιηµένος Φορέας πρέπει να καθορίζει τα προσόντα και να απασχολεί προσωπικό που 
εµπλέκεται στις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, που ικανοποιεί τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στα αντίστοιχα Παραρτήµατα της παρούσης. 

Τα πρόσωπα τα οποία πραγµατοποιούν ελέγχους εγκαταστάσεων ανελκυστήρων χωρίζονται 

σε τέσσερις τρεις κατηγορίες: 
• δόκιµος ελεγκτής 
• ελεγκτής 
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• επιθεωρητής 
• αρχιεπιθεωρητής. 

 
 
5.4.1 Τυπικά προσόντα δόκιµων ελεγκτών και ελεγκτών  
∆όκιµοι ελεγκτές και ελεγκτές µπορεί να γίνουν ∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, 
Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι και Ναυπηγοί Μηχανικοί ή Μηχανικοί 
ισότιµης και αντίστοιχης ειδικότητας, απόφοιτοι των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, οι 
οποίοι είναι µέλη και είναι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ως και οι Τεχνολόγοι Μηχανικοί αντίστοιχων 
ειδικοτήτων, απόφοιτοι των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα των Οικείων ∆/νσεων Ανάπτυξης. Επισηµαίνεται ότι όσοι 
δραστηριοποιούνται σε χώρες εξωτερικού θα πρέπει να διαθέτουν την αντίστοιχη ισοτιµία 
αδειοδότησης που προβλέπεται από τη Νοµοθεσία του κάθε κράτους που 
δραστηριοποιούνται. 
 
Σηµείωση:  Σε περιπτώσεις Μηχανικών άλλων ειδικοτήτων, µε µεταπτυχιακό τίτλο στη µηχανολογία ή σε 
παρεµφερή τοµέα και αποδεδειγµένη µεγάλη εµπειρία άνω των 5 ετών στο αντικείµενο των ανελκυστήρων 
(σχεδιασµό ή κατασκευή ή εγκατάσταση ή επισκευή ή συντήρηση), προκύπτει συµβατότητα µε τις απαιτήσεις της 
παρούσας Οδηγίας. Οι εν λόγω δόκιµοι ελεγκτές και ελεγκτές ακολουθούν την εξέλιξη των υπολοίπων µε τις ίδιες 
προϋποθέσεις που τίθενται στη συνέχεια. 

 
5.4.2  Ουσιαστικά προσόντα ελεγκτών  
Προκειµένου να ενταχθεί κάποιος στην κατηγορία του ελεγκτή (εφόσον διαθέτει τα 
προαναφερόµενα προσόντα) πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιµορφωτικό σεµινάριο σχετικό 
µε τους ελέγχους ανελκυστήρων διάρκειας 80 ωρών τουλάχιστον. 
Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να έχει συµµετάσχει σε 40 τουλάχιστον ελέγχους, εκ των 
οποίων οι 20 θα έχουν διενεργηθεί σε υδραυλικούς ανελκυστήρες και οι 20 σε 
ηλεκτροκίνητους. Το 20% αυτών των ελέγχων πρέπει να αφορά αρχικό έλεγχο, σε κάθε 
είδος ανελκυστήρων (υδραυλικό, ηλεκτροκίνητο). Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατό να 
ενταχθεί κάποιος στην κατηγορία του ελεγκτή µόνο για υδραυλικούς ή 
ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες, εφόσον έχει συµµετάσχει στον αντίστοιχο αριθµό 
ελέγχων. 
 
5.4.3 Τυπικά προσόντα επιθεωρητών και αρχιεπιθεωρητών  
Επιθεωρητές και αρχιεπιθεωρητές µπορεί να γίνουν ∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι, 
Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι και Ναυπηγοί Μηχανικοί 
ή Μηχανικοί ισότιµης και αντίστοιχης ειδικότητας, απόφοιτοι των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων, οι οποίοι είναι µέλη και είναι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ως και οι Τεχνολόγοι Μηχανικοί αντίστοιχων 
ειδικοτήτων, απόφοιτοι των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα των Οικείων ∆/νσεων Ανάπτυξης. Επισηµαίνεται ότι όσοι 
δραστηριοποιούνται σε χώρες εξωτερικού θα πρέπει να διαθέτουν την αντίστοιχη ισοτιµία 
αδειοδότησης που προβλέπεται από τη Νοµοθεσία του κάθε κράτους που 
δραστηριοποιούνται. 
 
Σηµείωση:  Σε περιπτώσεις Μηχανικών άλλων ειδικοτήτων, µε µεταπτυχιακό τίτλο στη µηχανολογία ή σε 
παρεµφερή τοµέα και αποδεδειγµένη µεγάλη εµπειρία άνω των 5 ετών στο αντικείµενο των ανελκυστήρων 
(σχεδιασµό ή κατασκευή ή εγκατάσταση ή επισκευή ή συντήρηση), προκύπτει συµβατότητα µε τις απαιτήσεις της 
παρούσας Οδηγίας. Οι εν λόγω επιθεωρητές ακολουθούν την εξέλιξη των υπολοίπων µε τις ίδιες προϋποθέσεις που 
τίθενται στη συνέχεια. 

 
5.4.4 Ουσιαστικά προσόντα επιθεωρητών 
Για να γίνει κάποιος επιθεωρητής (εφόσον διαθέτει τα προαναφερόµενα προσόντα) θα πρέπει 
να έχει παρακολουθήσει επιµορφωτικό σεµινάριο σχετικό µε τους ελέγχους ανελκυστήρων 
διάρκειας 80 ωρών τουλάχιστον, επιπρόσθετα επιµορφωτικό σεµινάριο 50 ωρών 
τουλάχιστον, για τις διαδικασίες ελέγχου τεχνικού φακέλου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις. 
Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να έχει συµµετάσχει σε 80 τουλάχιστον ελέγχους, εκ των 
οποίων 40 θα έχουν διενεργηθεί σε υδραυλικούς ανελκυστήρες και 40 σε ηλεκτροκίνητους. 
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Το 20% αυτών των ελέγχων πρέπει να αφορά αρχικό έλεγχο, σε κάθε είδος ανελκυστήρων 
(υδραυλικό, ηλεκτροκίνητο) και να έχει συµµετάσχει ως εκπαιδευόµενος επιθεωρητής στον 
έλεγχο 20 τεχνικών φακέλων ανελκυστήρων. Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατό να γίνει 
κάποιος επιθεωρητής µόνο για υδραυλικούς ή ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες, 
εφόσον έχει συµµετάσχει στον αντίστοιχο αριθµό ελέγχων. 
 
 
5.4.5 Αναβάθµιση επιθεωρητή σε αρχιεπιθεωρητή 
Προκειµένου επιθεωρητής να προαχθεί σε αρχιεπιθεωρητή, επιπλέον των αναφεροµένων 
στην παρ. 5.4.4, θα πρέπει να έχει διενεργήσει 80 τουλάχιστον ελέγχους, εκ των οποίων 40 
θα έχουν διενεργηθεί σε υδραυλικούς ανελκυστήρες και 40 σε ηλεκτροκίνητους. Το 20% 
αυτών των ελέγχων πρέπει να αφορά αρχικό έλεγχο, σε κάθε είδος ανελκυστήρων 
(υδραυλικό, ηλεκτροκίνητο) και να έχει διενεργήσει έλεγχο 40 τεχνικών φακέλων 
ανελκυστήρων. 
 
 
5.4.6 ∆ικαιώµατα δόκιµων ελεγκτών 
Οι δόκιµοι ελεγκτές απλώς συµµετέχουν ως εκπαιδευόµενοι, σε επιτόπιους ελέγχους 
ανελκυστήρων. 
 
5.4.7 ∆ικαιώµατα ελεγκτών 
Οι ελεγκτές έχουν δικαίωµα να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους (αρχικούς και περιοδικούς) 
ανελκυστήρων. 
 
5.4.8 ∆ικαιώµατα επιθεωρητών 
Οι επιθεωρητές έχουν δικαίωµα να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους ανελκυστήρων και 
ελέγχους τεχνικών φακέλων ανελκυστήρων. 
 
5.4.9 ∆ικαιώµατα αρχιεπιθεωρητών 
 
Οι αρχιεπιθεωρητές, εκτός των ανωτέρω, δύνανται να συµµετέχουν ως εµπειρογνώµονες σε 
ειδικές περιπτώσεις ελέγχων, πραγµατογνωµοσύνες και εξετάσεις καταγγελιών και  
ατυχηµάτων, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
Οι αρχιεπιθεωρητές, σε περιπτώσεις που συµµετέχουν σε όργανα / κλιµάκια διερεύνησης 
ατυχηµάτων ανελκυστήρων, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Ε.ΣΥ.∆. την αντίστοιχη 
έκθεση πραγµατογνωµοσύνης (τελικό πόρισµα) εντός ενός µηνός από την έκδοση του 
πορίσµατος. 
 
Επιπλέον ο Κοινοποιηµένος Φορέας πρέπει να µεριµνά για την εκπαίδευση του εν λόγω 
προσωπικού, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει: 
 

• Θέµατα σχεδιασµού, κατασκευής, ελέγχου, λειτουργίας ή συντήρησης, ελαττώµατα 
και σηµασία τους, των ανελκυστήρων και των κατασκευαστικών στοιχείων των 
ανελκυστήρων. 

• Πρότυπα σχεδιασµού, κατασκευής και ελέγχων των ανελκυστήρων και των 
κατασκευαστικών στοιχείων των ανελκυστήρων. 

• Σχετικές νοµικές απαιτήσεις. 
• Τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων 

ασφαλούς διενέργειας αυτών. Ειδικότερα, στις οµάδες επιθεώρησης συστηµάτων 
ποιότητας ανελκυστήρων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, θα πρέπει να 
περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα µέλος µε αντίστοιχη τεκµηριωµένη κατάρτιση. 

 
6. Περιεχόµενο του αρχικού και περιοδικού ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων 
 
6.1. Κατά τον έλεγχο εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, ανάλογα µε το είδος της 

εγκατάστασης, και τη χρονολογία κατά την οποία εκδόθηκε το εφαρµοζόµενο 
νοµιµοποιητικό έγγραφο για τον ανελκυστήρα, Πιστοποιητικό Φορέα Ελέγχου ή άδεια 
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λειτουργίας ή πράξη καταχώρησης ή προέγκριση εγκατάστασης ή άδεια του κτίσµατος επί 
του οποίου έχει γίνει αυτή - άρθρα 10 «Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιµές» και 15 
«Μεταβατικές ∆ιατάξεις» της ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008), µπορεί να 
απαιτηθεί: 

 
• Αρχικός έλεγχος νέων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων 
• Αρχικός έλεγχος νέων υδραυλικών ανελκυστήρων 
• Περιοδικός έλεγχος υφιστάµενων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων 
• Περιοδικός έλεγχος υφιστάµενων υδραυλικών ανελκυστήρων 

 
6.2. Υποδείγµατα φύλλων ελέγχου, µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει αυτά να 

καλύπτουν, δίδονται ως κατωτέρω: 
 

• Φύλλο ελέγχου νέων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων, σύµφωνα µε την Οδηγία 
2014/33/ΕΕ (Παράρτηµα 1). 
• Φύλλο ελέγχου νέων υδραυλικών ανελκυστήρων, σύµφωνα µε την Οδηγία 
2014/33/ΕΕ (Παράρτηµα 2).  
• Φύλλο περιοδικού ελέγχου υφιστάµενων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων, 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) και το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999+Α3/2010 (Παράρτηµα 3). 
• Φύλλο περιοδικού ελέγχου υφιστάµενων υδραυλικών ανελκυστήρων, 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) και το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999+Α3/2010 (Παράρτηµα 4). 
• Φύλλο περιοδικού ελέγχου υφιστάµενων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων, 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
81.1/1988 (Παράρτηµα 5). 
• Φύλλο περιοδικού ελέγχου υφιστάµενων υδραυλικών ανελκυστήρων, σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2/1990 
(Παράρτηµα 6). 
• Φύλλο ελέγχου υφιστάµενων ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων, σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) και το Β∆ 890/68 (ΦΕΚ  311/Α/68) 
(Παράρτηµα 7). 

 
6.3. Επίσης δίδεται υπόδειγµα καταλόγου µε τις απαιτήσεις για το περιεχόµενο του 

Τεχνικού Φακέλου των: 
 

• Νέων Υδραυλικών και Ηλεκτροκίνητων Ανελκυστήρων (Παράρτηµα 8). 
• Υφιστάµενων Υδραυλικών και Ηλεκτροκίνητων Ανελκυστήρων (Παράρτηµα 9). 

 
6.4 Για την τεκµηρίωση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται απαιτείται φωτογραφική 

καταγραφή. Συγκεκριµένα να καταγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:  
 

� Μηχανοστάσιο (Πίνακας Κίνησης, Υδραυλικό Σύστηµα, Κινητήριος Μηχανισµός) 
� Θάλαµος ανελκυστήρα µε βάρη (Αρχικός Έλεγχος) ή χωρίς βάρη (Περιοδικός 

Έλεγχος) 
� Αποτύπωµα αρπάγης (µετά τη δοκιµή) 

 
Η καταγραφή της φυσικής παρουσίας του ελεγκτή θα πραγµατοποιείται σε ένα από τα 
ανωτέρω σηµεία. 
 
7. Εξοπλισµός και όργανα για τον έλεγχο εγκαταστάσεων ανελκυστήρων 
  
Λαµβάνοντας υπόψη το παράρτηµα ∆ των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999 & ΕΛΟΤ ΕΝ 
81.2:1999 «Έλεγχοι και δοκιµές πριν από τη θέση σε λειτουργία ανελκυστήρα», σχετικά µε 
τις ελάχιστες µετρήσεις και επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται κατά τον επιτόπιο 
έλεγχο σε εγκατάσταση ανελκυστήρα, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
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ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
*ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

∆ΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Μήκος µέτρο  (m) Μέτρο - Μετροταινία 
Πάχος χιλιοστόµετρο  (mm) Παχύµετρο 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

Ταχύτητα 
Μέτρα / δευτερόλεπτο  
(m/sec) 

Στροφόµετρο 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Ένταση ρεύµατος Ampere  (A) Αµπερόµετρο 
Τάση ρεύµατος Volt  (V) Βολτόµετρο 
Ηλεκτρική Αντίσταση Ohm  (Ω) Ωµόµετρο 

Αντίσταση Μόνωσης Mega - Ohm (MΩ) 
Όργανο Μέτρησης Αντίστασης 
Μόνωσης 

Ένταση Φωτισµού Lux  Φωτόµετρο 
 
* Τα όργανα µέτρησης που παρατίθενται είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα.  
 
Η ακρίβεια των οργάνων πρέπει να επιτρέπει, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, να γίνονται 
οι µετρήσεις εντός των ακόλουθων ανοχών: 
α) +/- 1% για διαστατικές µετρήσεις, ταχύτητα, 
β) +/- 5% για ηλεκτρικές µετρήσεις. 
 
Ο φορέας πρέπει να διαθέτει σχετικές τεκµηριωµένες διαδικασίες (κατ’ ελάχιστo να 
περιλαµβάνουν συχνότητα και µεθοδολογία ελέγχου).  
 
Επίσης, ο φορέας πρέπει να διασφαλίζει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού του µε 
ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήµατα, λαµβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις του 
κατασκευαστή του εξοπλισµού. 
 
 
8.  Προσδιορισµός του ελάχιστου χρόνου διενέργειας αρχικού και περιοδικού 
ελέγχου ανελκυστήρων 
 
8.1 Ο µέγιστος ηµερήσιος αριθµός (σε 8ωρη βάση) αρχικών ελέγχων ανελκυστήρων που 
διενεργούνται από ένα αρµόδιο πρόσωπο δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο (2) ενώ µπορεί να 
συνδυάζεται το πολύ µε έναν (1) περιοδικό έλεγχο.  
 
8.2 Ο µέγιστος ηµερήσιος αριθµός (σε 8ωρη βάση) περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων που 
διενεργούνται από ένα αρµόδιο πρόσωπο δεν πρέπει να ξεπερνά τους τέσσερις (4). 
 
8.3 Όταν αρµόδιο πρόσωπο που διενεργεί ελέγχους ανελκυστήρων πρέπει να 
πραγµατοποιήσει έναν (1) αρχικό έλεγχο ηµερησίως (σε 8ωρη βάση), δεν µπορεί να 
πραγµατοποιήσει περισσότερο από δύο (2) περιοδικούς ελέγχους την ίδια ηµέρα, και 
αντιστρόφως. 
 
8.4 Κάθε εβδοµάδα ένα πρόσωπο που διενεργεί ελέγχους είναι δυνατόν να απασχολείται µε 
ελέγχους ανελκυστήρων το πολύ επί έξη (6) ηµέρες (σε 8ωρη βάση), οπότε και αντίστοιχα 
διαµορφώνεται ο συνολικός αριθµός αρχικών και περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων, 
σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 5.4 και τα εδάφια 8.1, 8.2, 8.3. 
 
9.  Πιστοποιητικά και δηλώσεις συµµόρφωσης που πρέπει να εκδίδουν ή θεωρούν οι 
φορείς πιστοποίησης η/και ελέγχου εγκαταστάσεων ανελκυστήρων 
 
Σύµφωνα µε τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, το περιεχόµενο των δηλώσεων 
συµµόρφωσης και πιστοποιητικών που χορηγούν ή θεωρούν οι φορείς πιστοποίησης ή / και 
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ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στα υποδείγµατα 
του παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008). 
 

9.1 ∆ήλωση Συµµόρφωσης «ΕΕ» Ηλεκτροκίνητου/Υδραυλικού Ανελκυστήρα (σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΕ, όπως αυτή 
ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 
1047/Β/2016)) (Παράρτηµα 10). 

9.2 Συµµόρφωση µε βάση την Εξακρίβωση ανά µονάδα (Παράρτηµα VIII Οδηγίας 
2014/33/EE) Εγκατάστασης Ηλεκτροκίνητου/Υδραυλικού Ανελκυστήρα (σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/EE, όπως αυτή 
ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 
1047/Β/2016)) - (Παράρτηµα 11). 

9.3 Βεβαίωση «Τελικού Ελέγχου» (Παράρτηµα V, της Οδηγίας 2014/33/EE) Εγκατάστασης 
Ηλεκτροκίνητου/Υδραυλικού Ανελκυστήρα (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/EE, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο 
Ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016)) - 
(Παράρτηµα 12). 

9.4 Απόφαση Έγκρισης Συστήµατος Ποιότητας Παραγωγής (Παράρτηµα XII, Ενότητα ∆, 
Οδηγία 2014/33/EE) (Παράρτηµα 13). 

9.5 Απόφαση Έγκρισης Συστήµατος Ποιότητας Προϊόντων για Ανελκυστήρες (Παράρτηµα 
X, Ενότητα E, Οδηγία 2014/33/EE) (Παράρτηµα 14). 

9.6 Απόφαση Έγκρισης Πλήρους Συστήµατος Ποιότητας (Παράρτηµα XI, Ενότητα Η1, 
Οδηγία 2014/33/EE) (Παράρτηµα 15). 

9.7 Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου «ΕΕ» (Παράρτηµα IVB, Ενότητα Β, Οδηγία 2014/33/EE) 
Ηλεκτροκίνητου/Υδραυλικού Ανελκυστήρα (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος Ι και IV της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/EE, όπως αυτή 
ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 
1047/Β/2016)) (Παράρτηµα 16). 

9.8 Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου Εγκατάστασης Ηλεκτροκίνητου/Υδραυλικού 
Ανελκυστήρα (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008))- (Παράρτηµα 17). 

 
10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑ∆Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.∆. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.∆.: 
 

� Πρότυπα διαπίστευσης  (ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065 & 
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020) 

� ∆ιαδικασίες, Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ε.ΣΥ.∆.  
� Απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/33/EE 
� Οδηγός εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά µε Ανελκυστήρες (όπου 

υφίσταται) 
� Συστάσεις εφαρµογής NB-L (Recommendation for Use) 
� Εθνική νοµοθεσία 
� Εναρµονισµένα πρότυπα 

 
Ο αξιολογητής του Ε.ΣΥ.∆. εξετάζει το φάκελο του κατασκευαστή/εγκαταστάτη στα Κεντρικά  
Γραφεία του φορέα.  
 
Πριν τις επιτόπου αξιολογήσεις στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή/εγκαταστάτη, η 
οµάδα αξιολόγησης θα πρέπει να εξετάσει τους σχετικούς φακέλους, οι οποίοι οφείλουν να 
περιέχουν ανάλογα, την τεκµηρίωση του κατασκευαστή/εγκαταστάτη και 
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� την έκθεση του φορέα για χορήγηση Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου, µαζί µε την 
αίτηση και το σύστηµα ποιότητας του εγκαταστάτη όσον αφορά την ενότητα ∆ και   

 
� την αίτηση και το σύστηµα ποιότητας του κατασκευαστή/εγκαταστάτη, 

περιλαµβανοµένου του σχεδιασµού του προϊόντος και τις αντίστοιχες εκθέσεις 
δοκιµών, όσον αφορά την ενότητα Η/Η1.  

 
Η επιτόπια αξιολόγηση από τον αξιολογητή του Ε.ΣΥ.∆. περιλαµβάνει αξιολόγηση της 
επιθεώρησης του Κοινοποιηµένου Φορέα στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή/εγκαταστάτη.  
 
Το σύστηµα ποιότητας απαιτεί διαδικασίες που επιτρέπουν την επίβλεψη του συστήµατος από 
τη φάση σχεδιασµού στον τελικό έλεγχο. 
 
Ο αξιολογητής του Ε.ΣΥ.∆. εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο ο οργανισµός αξιολογεί το 
σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2014/33/ΕΕ.  
 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργεί το Ε.ΣΥ.∆. για την Οδηγία 2014/33/ΕΕ 
«Ανελκυστήρες», σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα VII & XI (ενότητα Η & H1) «Πλήρης 
διασφάλιση ποιότητας» για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και τους ανελκυστήρες, 
αντίστοιχα, ο αξιολογητής του Ε.ΣΥ.∆. εξετάζει το πώς ο φορέας αξιολογεί το σύστηµα 
ποιότητας για να διαπιστώσει ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 
 
 
11. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΠΕ∆) (Παράρτηµα 18) 
 
12. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (Παράρτηµα 19) 
 
13. ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Παράρτηµα 20) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2014/33/ΕΕ,  

Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016) 
 

( Φορέας ελέγχου, Λογότυπο – Τίτλος : ……………………………………………………..  ) 
 

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81-
20:2014 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ: 
………………………… 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ : 
………………………… 

Εγκαταστάτης  
(Νοµικό ή Φυσικό 

Πρόσωπο): 
………………………… 

Υπεύθυνος 
Εγκατάστασης: 

…………………… 

Τόπος 
εγκατάστασης: 

……………………………….. 

Ιδιοκτήτης/ 
∆ιαχειριστής: 

………………………… 
Αριθµός Σειράς 

αν/ρα: 
…………………… 

Έτος 
εγκατάστασης: 

………… 

Επιθεωρητής 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
: ……………………………… 
 

Ηµεροµηνία 
ελέγχου:……………. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 

Ονοµ. φορτίο (kg):………….. ……  
Ονοµ. ταχ. (m/sec):………………… 

Στάσεις:………………… 
Ανάρτηση:……………. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήριου µηχανισµού: 

 
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΗ: 

- Κατασκευαστής  ………………………………………………….. 
 
- Τύπος/Ισχύς (kW) 

 
- Αριθµός σειράς / Έτος κατασκευής………………………………… 

 
- Αριθµός στροφών ……………Εκκινήσεις ανά ώρα………………... 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ: 
- Κατασκευαστής……………………………………………………..  
 
-       Τύπος ………………………………………………………………. 
 
- Αριθµός σειράς / Έτος κατασκευής…………………………………. 

 
- Σχέση µετάδοσης……………………………………………………. 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΕΛΞΗΣ: 
-  ∆ιάµετρος:………….………………        ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
- Γωνία περιτύλιξης (α):…..……….. 
- Γωνία αυλάκων (γ):.……………… 
 
 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 
Σηµεία 
προτύπ

ου  
 

Αξιολόγηση (1, 2)* / 
Παρατηρήσεις 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ  

1. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Α.1 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ∆ΩΜΑΤΙΟ 

* 1: πλήρης κάλυψη 
2: έλλειψη/απόκλιση 

1.Α.1.1 Θέση 
µηχανοστασίου 

• Άνω ή κάτω 
• Όροφος, Αλλού ή Άνευ 

  

• Πινακίδα 5.2.4 

 

• Ύψος 2,00m, πλάτος 0,60m  5.2.3.2 

1.Α.1.2 Πόρτα 
εισόδου 
 

• άνοιγµα προς τα έξω   
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• κλειδαριά που ανοίγει από µέσα χωρίς 
κλειδί 

• Στην παράγραφο 5.2.2 «Access to well 
and to machinery spaces and pulley 
rooms» δεν αναφέρει το παραπάνω (να 
κλείνει και να κλειδώνει χωρίς κλειδί). 
Αυτό αναφέρεται µόνο στο 5.2.3 
«Access and emergency doors - Access 
trap doors - Inspection doors». Μόνο 
στα MRL υπάρχει αυτή η απαίτηση, γιατί 
τότε ο πίνακας είναι Inspection door. 

5.2.3.3 

• Κατάλληλο ύψος ≥2,10m  5.2.6.3.
2 

• 70cm µπροστά στον πίνακα ελεύθερα.  

• 50x60cm ελεύθερα για χειρισµούς 
συντήρησης και έκτακτης ανάγκης  

 

• Κατάλληλος εξαερισµός µηχ/σιου Παρ.Ε3 

• Πρόσβαση από κοινόχρηστο χώρο, 
διάδροµος πρόσβασης τουλάχιστον 1,80 
Χ 0,50m, φωτισµός 50Lux. 

5.2.6.3.

2.2 

Παρ.∆ 

• ∆άπεδο στεγανό, αντιολισθητικό 5.2.1.9 

1.Α.1.3 Οικοδοµικά 
χαρακτηριστικά 
µηχανοστασίου 

(Χρήση 

µετροταινίας) 

• Ύψος πλάκας έδρασης µηχανής-
δαπέδου µηχανοστασίου >50cm (σκάλα 
πρόσβασης) 

5.2.6.3.
2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Α.1.4    Ξένες 
εγκαταστάσεις 

• Σωληνώσεις, καλωδιώσεις  5.2.1.2  

• ∆ιακόπτης Φωτισµού και πρίζα εντός 
του Μηχ/σίου 

• Φωτισµός 200Lux 

5.10.7.
2. 

5.2.1.4.

2 

• ∆ιακόπτης φωτισµού φρεατίου 
δίπλα στον γενικό διακόπτη κίνησης 

5.10.8.

2 

• Ενδοεπικοινωνία µεταξύ θαλάµου-
µηχανοστασίου ελλείψει ακουστικής 
επικοινωνίας (Πάντα για διαδροµή 
µεγαλύτερη από 30m). 

 

 1.Α.1.5 Ύπαρξη 
εξοπλισµού 

Αν τα µέρη διαφορετικών ανελκυστήρων 
είναι σε ένα µηχανοστάσιο ή/και 
τροχαλιοστάσιο κάθε ανελκυστήρας 
πρέπει να αναγνωρίζεται µε έναν 
αριθµό, γράµµα ή χρώµα για να 
αναγνωρίζονται όλα τα τα µέρη 
(µηχανή, πίνακας, κ.λπ.). 

5.2.1.1.
2 

 

 

1.Α.1.6 Κινητήριος 
µηχανή 

• Έδραση, στάθµη λαδιού, διαρροές, 
βολάν χωρίς οπές  
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� Τροχαλίες Ελξης / 

Παρέκλισης 
 
 
� Φρένα………………… 
 
 

• Έδραση , ∆ιάµετρος 40xD συρµ/νων, 
προφυλακτήρες, κατάσταση αυλάκων 
(παραµένουσα υποκοπή), κίτρινα 
περιστρεφόµενα µέρη 

• Min 30cm ελεύθερα πάνω από 
κινούµενα µέρη µηχανής, αλλιώς 
καλυµµένα (τροχαλίες) 

• ∆ιατάξεις κατά εκτροπής 
συρµατόσχοινων 

• Με διπλά µέσα ενεργοποίησης 
ανεξάρτητης επενέργειας,  

• Στηρίξεις,  ελατήρια, ασφάλειες, µοχλός 
συνεχούς επενέργειας 

• αν έχει αποσπώµενο βολάν για 
απεγκλωβισµό θα πρέπει να έχει 
ηλεκτρικό διακόπτη που να κόβει όταν 
τοποθετείται 

5.5.7.1. 

 

 
 

5.9.1. 

 

 

 

 
 

 

 
5.5.7.1. 

 

 
5.9.2.3.

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Α.1.7 Ενδείξεις 
στάσεων και 
φοράς κίνησης 

• Σήµανση συρµατόσχοινων ή λαµπάκι 
στάσης (τροφοδοτούµενο από 
µπαταρία) 

• Βέλη κατεύθυνσης στο βολάν ή στην 
τροχαλία τριβής  

  

• Σήµανση (Αρ. σειράς / έτος 
κατασκευής) 

 

• Ταχύτητα ενεργοποίησης  

• ∆ιάµετρος τροχαλίας / συρµ/νου  

• Ηλεκτρικός διακόπτης  

1.Α.1.8 
Περιοριστήρας 
Ταχύτητας 
 
• Κατασκευαστής / 

Τύπος Σήµανση 
CE 

 
 
 
 
 
 

• Ύπαρξη συστήµατος στο µηχ/σιο 
εµπλοκής κι απεµπλοκής του 
περιοριστήρα όταν δεν είναι 
προσβάσιµος. 

• Προστασία τροχαλίας 
• Προσβασιµότητα 

 

 

 

 

5.5.7  

 
5.6.2.2.

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ταύτιση µε ηλεκ/λογικό σχέδιο  

• Ανεξ/τητη σύνδεση γειώσεων  

• Εγκεκριµένα Υλικά   

• Ασφάλειες, συνδέσεις καλωδίων  

• Έλεγχος έλλειψης φάσης – διαδοχή 
φάσεων 

1.Α.1.9 Ηλ. Πίνακας 
ελέγχου 
ανελκυστήρα 
Κατασκευαστής / 
Στοιχεία πίνακα 

(Hλεκτρικά µέρη σε 
κλειστό πίνακα) 

• Επιτηρητής 
Φάσεων 
 

1.Α.1.9.1 
Κυκλώµατα 
παρακολούθησης  
• επαφών θυρών  
• του συστήµατος 

ενάντια στην 
ανεξέλεγκτη 
κίνηση του 
θαλάµου 

 
• Θέτει εκτός λειτουργίας τον  
       ανελκυστήρα αν διαπιστώσει      
       βλάβη 

• Κατάλληλη σήµανση του UCM 
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• Γενικός διακόπτης: 
• Να διακόπτει την παροχή προς τον 

ανελκυστήρα σε όλους τους ενεργούς 
αγωγούς 

• Να µην διακόπτει την τροφοδοσία στα 
κυκλώµατα φωτισµού και πριζών στον 
θάλαµο, µηχ/σιο, φρεάτιο 

•   να είναι κοντά στην είσοδο του 
µηχ/σιου. 

• να κλειδώνει στη θέση off 
• να έχει σήµανση 
• οποιαδήποτε πηγή παροχής προς τον 

ανελκυστήρα πρέπει να έχει διακόπτη 
• µετά το κλείσιµο του διακόπτη δεν 

επιτρέπεται καµία αυτόµατη κίνηση 
απεγκλωβισµού από µπαταρία 

5.10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5.10.5.

5 

• Ασφάλειες (είδος, µέγεθος)  

1.Α.1.10 Πίνακας 
κίνησης (380V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Καλώδια τροφοδοσίας (∆ιατοµές)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ανεξάρτητης παροχής από τον πίνακα 
κίνησης 

 1.Α.1.11 Πίνακας 
φωτισµού 
θαλάµου – φρέατος 
(220V) 
 
 

• ∆ιακόπτης, ασφάλεια  
(είδος, µέγεθος) 

• Ρελέ διαφυγής (όταν το κύκλωµα στην 
οροφή του θαλάµου είναι > 50V AC ή 
κύκλωµα ελέγχου στάσης, ενδεικτικών, 
κύκλωµα ασφαλείας > 50V AC) 

 

 

1.Α.1.12 Ηλεκτρική 
εγκατάσταση 
µηχανοστασίου & 
φρέατος 

• Οι αγωγοί και τα καλώδια πρέπει να 
εγκαθίστανται σε σωλήνες ή κανάλια ή 
ισοδύναµη µηχανική προστασία 

• Αγωγοί και καλώδια διπλής µόνωσης 
µπορούν να εγκατασταθούν χωρίς 
κανάλια εάν δεν υπάρχει κίνδυνος, π.χ. 
από κινούµενα µέρη. 

• Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 5.10.6.3.3. 
Καλώδια ασφαλιστικών και SELV, PELV 
κυκλώµατα  

• Οι ακροδέκτες σύνδεσης και βύσµατα θα 
είναι µε προστασία IP2X ή σε 
προστατευτικό περίβληµα. 

5.10.6.
3.2 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

5.10.6.
3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Βιβλίο παρακολούθησης  

• Οδηγίες χρήσης, συντήρησης  

1.Α.1.13 Βιβλίο 
ανελκυστήρα 
 
Επιγραφές, 
σηµάνσεις στο 
Μηχ/σιο 

• Οδηγίες απεγκλωβισµού  

 

A.2 MRL 

• Ανοίγµατα σύµφωνα µε EN ISO 
13857:2008 και προστασία τουλάχιστον 
IP2XD σύµφωνα µε ΕΝ 60529 

5.2.6.5.
1.2. 

 

• Η πόρτα µε κλειδαριά που να κλείνει και 
να κλειδώνει χωρίς κλειδί 

5.2.6.5.

1.3. 
 

1.Α.2.1 Ερµάριο-
πίνακας   
(επιπρόσθετα των 
απαιτήσεων 
συµβατικού 
µηχανοστασίου) 
 
προσβάσιµο µόνο σε 

• Ελεύθερος χώρος βάθους 70cm και 
πλάτους 50cm και ύψους 2,1m µπροστά 
από το ερµάριο για εργασίες 

5.2.6.6.
4. 
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• Φωτισµός 200Lux µέσα στο ερµάριο και 
διακόπτη φωτισµού µέσα ή δίπλα  

 

5.2.6.6.

3. 
 

• Ένδειξη φοράς κίνησης, στάσης 
θαλάµου 

5.2.6.6.

2. 
 

• Γενικός διακόπτης κίνησης µε σήµανση 
όπως σηµείο 1.Α.1.10 

5.10.5 

& 
5.2.6.2.

1 

 

• ∆ιακόπτης φωτισµού φρεατίου δίπλα 
στον γενικό διακόπτη κίνησης 

5.10.8.

2. 
 

• Γενικός διακόπτης φωτισµού θαλάµου – 
φρέατος όπως σηµείο 1.Α.1.11, µε 
σήµανση 

  

• Οδηγίες απεγκλωβισµού 5.2.6.2.

3. 
 

• Συσκευές έκτακτης ανάγκης 
(απεγκλωβισµού) και δοκιµών (δοκιµή 
ρεγουλατόρου κ.λπ.) 

5.2.6.6.  

• Χειριστήριο έκτακτης ανάγκης  που 
γεφυρώνει όλα τα ασφαλιστικά εκτός 
των θυρών 

5.2.6.6  

αρµόδιο άτοµο 
 
 
 
 
 

• Ενδοεπικοινωνία ερµαρίου µε θάλαµο 
(εκτός αν υπάρχει ακουστική 
επικοινωνία) 

5.2.6.6  

1.Α.2.2 Για εργασίες 
συντήρησης από την 
οροφή του θαλάµου 

• Μηχανική ασφάλιση θαλάµου ενάντια 
σε ανεξέλεγκτες κινήσεις 

• Ηλεκτρική ασφάλιση 
• Άνοιγµα διαφυγής του συντηρητή  όταν 

η µηχανική ασφάλιση είναι ενεργή. 

5.2.6.4.
3.1. 

 

A.3 ΤΡΟΧΑΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

• Πινακίδα 5.2.4.1. 

 

• Ύψος 1,40m, πλάτος 0,60m  5.2.3.2. 

• άνοιγµα προς τα έξω   

1.Α.3.1 Πόρτα 
εισόδου 
 

• κλειδαριά που ανοίγει από µέσα χωρίς 
κλειδί 

• να κλείνει και να κλειδώνει χωρίς κλειδί 

 

 

• Κατάλληλο ύψος ≥1,50m  και ελεύθερο 
πλάτος >0,50m για κίνηση 

5.2.6.7.
1.1. 

 

• 30cm ελεύθερα πάνω από τροχαλίες 
χωρίς κάλυµµα 

5.2.6.7.
1.2. 

 

• Κατάλληλος εξαερισµός τρο/σιου  

• Πρόσβαση από κοινόχρηστο χώρο, 
διάδροµος πρόσβασης φωτισµός 50Lux. 

5.2.2.2 

1.Α.3.2 Οικοδοµικά 
χαρακτηριστικά 
τροχαλιοστασίου 
(Χρήση 
µετροταινίας) 

• ∆άπεδο στεγανό, αντιολισθητικό  

 

 

 

 

 

1.Α.3.3    Ξένες 
εγκαταστάσεις 

• Σωληνώσεις, καλωδιώσεις  5.2.1.2  

• Φωτισµός 200Lux  5.2.1.4.

2. 

• ∆ιακόπτης Φωτισµού  5.2.1.5.
2. 

• Πρίζα  

1.Α.3.4 Ύπαρξη 
εξοπλισµού 

• ∆ιακόπτης στάσης STOP  

 

 

2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

2.Α.1 Αντίσταση 
µόνωσης µεταξύ 

• >1,0 ΜΩ για το κύκλωµα ισχύος (τάση 
δοκιµής 500V) 

5.10.1.

3 
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φάσεων, ουδετέρου 
και γείωσης 
(Μετρητής Meger) 
 

• >1,0 ΜΩ για τα κυκλώµατα χειρισµού 
και ασφάλειας 

 

2.Α.2 Ταχύτητες 
κίνησης  

     (Ταχύµετρο)  

• χωρίς φορτίο και µε φορτίο  
     ταχύτητα ανόδου Vm  
     ταχύτητα καθόδου Vd    
• Με βάρος εξισσορόπησης 
Ταχύτητα ανόδου (±8% ονοµαστικής)  
Ταχύτητα καθόδου (±8% ονοµαστικής)  

5.9.3.8.

2 
 

• ∆ιαδροµή  

• Άνω υπερδιαδροµή, µε πλήρως 
συµπιεσµένους προσκρουστήρες 
αντίβαρου 

 

2.Α.3 Μήκος 
ανύψωσης - 
Υπερδιαδροµές 
Μετροταινία, 
Ταχύµετρο    

• Κάτω υπερδιαδροµή, µε πλήρως 
συµπιεσµένους προσκρουστήρες 
θαλάµου 

 

 

3. ∆ΟΚΙΜΕΣ 

• Ενεργοποίηση από το θάλαµο άµεσα ή 
έµµεσα 
 

• Μετά την ενεργοποίησή τους το 
κύκλωµα ασφαλείας µένει ανοικτό (όχι 
αυτόµατη επαναφορά λειτουργίας) 

5.12.2.

2 
3.Α.1 Λειτουργία 
οριακών διακοπτών 
άνω και κάτω 
Ενεργοποίηση άµεσα 
µετά τις ακραίες-
τελικές στάσεις  

• Η επιστροφή του ανελκυστήρα σε 
κανονική λειτουργία δεν πρέπει να 
γίνεται αυτόµατα. 

 

 

• Για ακαριαία πέδηση µε ονοµαστικό 
φορτίο και για προοδευτική πέδηση µε 
25% Υπέρβαρο   

 3.Α.2  
Σύστηµα αρπάγης 
Περιοριστήρα  
Περιγραφή θέσης και 
λειτουργίας (π.χ., 
αρπάγη διπλής 
φοράς ή αρπάγη 
καθόδου και αρπάγη 
στο αντίβαρο ή 
φρένο στην τροχαλία 
τριβής ή στα 
συρµατόσχοινα) 
 
Έλεγχος προς τα 
κάτω και προς τα 
πάνω.  

• Επαναφορά λειτουργίας µετά την 
απελευθέρωση της µέσω αρµόδιου 
προσώπου (contact µε καστάνια ή reset 
στον πίνακα) 

• Η απελευθέρωση να µπορεί να γίνει 
χωρίς να απαιτείται να µπει ο 
συντηρητής στο φρεάτιο. 

• Επαναφορά λειτουργίας µέσω αρµόδιου 
προσώπου  

• Έλεγχος κόντακτ αρπάγης 
 

 
5.6.6. 

 
 

 

5.6.2.1.
4.2 & 

5.6.6.6. 

 
 

 

5.6.2.1.
5 
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3.Α.3 Σύστηµα 
ενάντια στην 
ανεξέλεγκτη κίνηση 
του θαλάµου  
ΑΚΘ (UCM) 
 
  (σε στάση µε 
ανοικτές πόρτες 
ορόφου και 
θαλάµου) 
 
 
 
 
 
Κατασκευαστής / 
τύπος 
Αριθµός σειράς / 
έτος κατασκευής 
Σήµανση CE / πεδίο 
εφαρµογής 
 

• Ύπαρξη οδηγιών λειτουργίας 
συστήµατος 

• Έλεγχος του µέσου εντοπισµού της 
ανεξέλεγκτης κίνησης.  

• Επαλήθευση οτι το στοιχείο 
ακινητοποίησης ενεργοποιείται, όπως 
απαιτείται από την εξέταση τύπου 

• ∆οκιµή: πάνω Απόσταση / κάτω 
Απόσταση < της Εξέτασης Τύπου 

• Λειτουργικός έλεγχος επιτήρησης του 
συστήµατος (monitoring) 

• Επαναφορά λειτουργίας µέσω αρµόδιου 
προσώπου  

• Η επαναφορά δεν απαιτεί την πρόσβαση 
στο θάλαµο. 

• Λειτουργικός έλεγχος µετά από διακοπή 
ρεύµατος 

 
 

5.6.7 

6.3.13 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5.6.7.9 

 
 

5.6.7.10 

 

 

5.6.7.12 

 

 

 

 

 

 

 

3.Α.4 Ικανότητα 
έλξης Τροχαλίας  

• Πέδηση µε  25% Υπέρβαρο στο θάλαµο 
κατά την κάθοδο ή µε άδειο θάλαµο 
κατά την άνοδο  (µέγιστη ολίσθηση 
1cm/στάση) 

  

3.Α.5 Αντίβαρο 
 

Βάρος σύµφωνα µε τη µελέτη 
• Έλεγχος εξισορρόπησης µε 

αµπεροµέτρηση ή χειροκίνητα στο 
βολάν  

        (θάλαµος µε 1/2 ον. Φορτίο) 

  

3.Α.6 Ολίσθηση 
συρµατόσχοινων επί 
της τροχαλίας  ή 
ασφαλιστικό που να 
κόβει την κίνηση 

• Με άδειο θάλαµο όταν το αντίβαρο έχει 
επικαθήσει 

5.5.3.c  

 

3.Α.7 Έλεγχος 
φρένων 
 (διπλά αυτόνοµα 
φρένα).  
 
 
 
 
 
∆υνατότητα 

• µε 25% υπέρβαρο και ονοµ. ταχύτητα 
για κάθε µία σιαγώνα του φρένου 
ξεχωριστά  

 Όταν η µηχανή είναι µέσα στο φρεάτιο θα 
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η δοκιµή 
αυτή να γίνει απ’ έξω. 
• Με λειτουργία συνεχούς χειρισµού. Είτε 

µηχανικά π.χ., µοχλός, είτε  ηλεκτρικά 
από µπαταρία π.χ., µπουτόν ανοίγµατος 
φρένου συνεχούς πίεσης 

 

 

 
 

5.9.2.2.

2.7. 
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ανοίγµατος φρένου 
 
 
 
Απεγκλωβισµός 
µηχανικός  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ή ηλεκτρικός 

• Όταν ο θάλαµος είναι φορτωµένος 
σύµφωνα µε το σηµείο 5.9.2.2.2.9. 
τότε απαιτούµενη δύναµη κίνησης του 
θαλάµου µε το βολάν <150Ν.  

• Όταν η δύναµη για την κίνηση του 
θαλάµου προς τα πάνω µε ονοµ. φορτίο 
µέσω του βολάν είναι >400N τότε 
πρέπει να παρέχεται ηλεκτρικός τρόπος 
κίνησης. 

• Παροχή ικανή να κινήσει τον θάλαµο 
ως την στάση για 1h µετά την διακοπή. 
Ταχύτητα max 0,30 m/sec 

• Χειριστήριο λειτουργίας ανάγκης (όπως 
χειριστήριο συντήρησης) µπορεί να 
γεφυρώνει τα ασφαλιστικά, εκτός των 
θυρών 

5.9.2.3.

1.a. 

 
 

 

 
5.9.2.3.

3. 

 
 

 

 
5.9.2.3.

1.b 

 
 

5.12.1.

6.1.d 

3.Α.8 Έλεγχος 
διακοπής κινήσεων 
µε βραχυκύκλωµα,  
 Έλεγχος ηλεκτρικών 
διαρροών  

• Είδος προστασίας (ασφάλειες, ρελέ 
διαφυγής) 

  

• Όταν δεν υπάρχει κίνηση, µε την 
µηχανή υπό τάση 

5.9.2.7 

• Ενεργοποίηση εντός 20-45 sec  

3.Α.9 Χρονικό 
διαδροµής 
 
 
Επιστροφή σε 
κανονική λειτουργία 
µε την επέµβαση  
αρµοδίου         

• ∆εν επενεργεί κατά τη συντήρηση και 
επανισοστάθµιση 

 

 

• ∆εν διακόπτει κατά την κίνηση και 
καταλήγει σε στάση 

5.10.4.

3 
3.Α.10 Θερµικό 
µηχανής 

• Επαναλειτουργία µετά την 
αποµάκρυνση του αιτίου 

 

 

3.Α.11 Ακρίβεια 
σταµατήµατος στη 
στάση 

• Maxımum 10mm 
5.12.1.

1.4 
 

3.Α.12 Αποτροπή 
λειτουργίας µε 
ελαττωµατικές 
επαφές θυρών 

Όταν ο θάλαµος σταλεί σε επίπεδο στάσης, 
θα πρέπει να ελέγχεται η σωστή λειτουργία 
των επαφών θυρών και κλειδαριών. 

5.12.1.9  

Β. ΘΑΛΑΜΟΣ 

• Ένδειξη φορτίου – ατόµων 5.4.2.2.
1 

• Αριθµός σειράς, έτους εγκατάστασης, 
CE 

 

• Κοµβία ορόφων  

• Σήµατα ένδειξης ορόφου (ηλεκτρονικά 
ή άλλα) 

 

• Εξαερισµός (1% της ωφέλιµης 
επιφάνειας πάνω και κάτω) 

 

• Μηχανική αντοχή τοιχωµάτων (30daN 
σε 5cm2) 

• Απαιτήσεις γυάλινων τοιχωµάτων 

5.4.3.2.

1 
 

Β.1 Γενικά 
    ∆ιαστάσεις 
θαλάµου 

• Φωτισµός (τουλάχιστον 100 lux) 5.4.10.

1 
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• Μηχανική αντοχή  
        (300 N σε 5cm2 και 1000Ν σε 
100cm2) 

• Απαιτήσεις γυάλινων θυρών 

5.3.5.3.

1 b 

 
 

5.3.5.3.

4 
 

• ∆ύναµη κατά το κλείσιµο  
        (max 15 daN) 

5.3.6.2.

2.1 c 
 

• Αυτόµατο άνοιγµα όταν υπάρχει 
εµπόδιο (αυτόµατες) 

5.3.6.2.

2.1 b 

• Ηλεκτρικές επαφές  

• Οδήγηση φύλλων ή µεντεσέδες 
• Κενά Max 6mm 

 

• Όταν ο θάλαµος έχει σταµατήσει στην 
ζώνη αποµανδάλωσης, η πόρτα να 
µπορεί να ανοίξει από µέσα µε δύναµη 
< 300Ν 

5.3.15.
1 

• Όταν ο θάλαµος κινείται η πόρτα να 
µην ανοίγει µε δύναµη < 50Ν. 

• Όταν ο θάλαµος είναι εκτός ζώνης 
αποµανδάλωσης να µην ανοίγει από 
µέσα περισσότερο από 50mm και µε 
δύναµη < 1000Ν. Ωστόσο να µπορεί να 
ανοίγει χωρίς εργαλεία αν είναι στην 
ζώνη του UCM 

5.3.15.

2 

Β.2 Θύρες εισόδου 
 
Τύπος θυρών, 
διαστάσεις 

• Μηχανισµός για την αποτροπή εξόδου 
των φύλλων της πόρτας από τον οδηγό 

5.3.5.3.

2 

 

• Φωτισµός ασφαλείας 5 Lux για 1 h  στο 
κοµβίο έκτακτης ανάγκης και στο κέντρο 
του θαλάµου. 

5.4.10.

4 

• Κοµβίο κλήσης έκτακτης ανάγκης 
(alarm) 

 

Β.3 Φώτα / 
επικοινωνία 

• ∆ιάταξη  αµφίδροµης επικοινωνίας µε 
δυνατότητα µόνιµης σύνδεσης 
υπηρεσίας άµεσης βοήθειας (Σ1) (δοκιµή 
λειτουργίας) 

 

 

Β.4 Ποδιά 
προστασίας κάτω 
από το κατώφλι της 
εισόδου 

• Ύψος 75 cm σε όλο το πλάτος της 
εισόδου, κατακόρυφη µε κλίση min. 60° 
στην απόληξη 

• Μηχανική αντοχή 

5.4.5  

Β.5 Ένδειξη και 
έλεγχος 
υπερφόρτωσης 

• Στο 110% του ονοµαστικού φορτίου 
(min. 75 kg υπέρβαρο) 

• Αδυναµία εκκίνησης  
• Φωτεινά και οπτικά σήµατα στον 

θάλαµο 

 
 

5.12.1.

2.3 

 

Γ. ΦΡΕΑΡ 

1. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1.Γ.1 Ύπαρξη 
φωτισµού 
 

• Φώτα 50 Lux 1m από τον πυθµένα και 
σε όλο το φρεάτιο  

5.2.1.4  

1.Γ.2 Ύπαρξη 
εξαερισµού 

• Κατάλληλο εξαερισµό Βλ. Ε3  

1.Γ.3 Τοιχώµατα,  
αποστάσεις από τον 
θάλαµο, 
εµβαθύνσεις 

• Άκαυστα, µηχανικής αντοχής 
• Απαιτήσεις γυάλινων τοιχωµάτων 
• Κατάλληλη προστασία για πρόσβαση σε 

πανοραµικούς ανελκυστήρες 

5.2.5.3.1 

 

5.2.1.8.3 

 

5.2.5.2.3 
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• 15cm max. απόσταση από την ποδιά 
του θαλάµου ως τον τοίχο του 
φρεατίου, µπορεί µέχρι 20 cm για max. 
ύψος 50 cm και µόνο για ένα µεταξύ 
δυο πορτών φρέατος. ∆ιαφορετικά 
απαιτείται κλειδαριά στη θύρα θαλάµου.  

5.2.5.3.1 

 

• Κατωκάσια πλήρη στο διάστηµα της 
ζώνης αποµανδάλωσης των θυρών.  

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε προεξοχή ή 
κοιλοδοκός  µεγαλύτερες από 15cm 
πλάτος. Να είναι προστατευµένα, εκτός 
αν έχει κάγκελο η οροφή του θαλάµου. 

5.2.5.3.2 

 

 

 
5.2.5.2.

2.2. 

 

 

 

 

 

 

1.Γ.4  Ξένες 
εγκαταστάσεις  
 

• Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κ.λπ.   

1.Γ.5  Εγκαταστάσεις 
κάτω από το φρέαρ   
 

• Πυθµένας για ελάχιστο φορτίο 
5000N/m², αρπάγη στα αντίβαρα (δεν 
επιτρέπεται πλέον κοιλοδοκός µέχρι 
στέρεο έδαφος) 

5.2.5.5  

1.Γ.6 Ύπαρξη πλέον 
του ενός 
ανελκυστήρα σε 
κοινό φρεάτιο 
 
 

• Χώρισµα σε όλο το ύψος του φρέατος 
όταν η απόσταση µεταξύ κάγκελου 
(balustrade) οροφής θαλάµου και 
κινουµένων µερών γειτονικών 
ανελκυστήρων είναι µικρότερη από 50 
cm 

• Χώρισµα κατάλληλου πλάτους, 30 cm 
από τον πυθµένα έως 2,5m πάνω από το 
πάτωµα της χαµηλότερης στάσης, ώστε 
να εµποδίζεται η πρόσβαση από τον ένα 
πυθµένα στον άλλον. 

• Το χώρισµα έχει κατάλληλη αντοχή 
(300Ν/5cm2), ώστε να µην προκαλείται 
µόνιµη παραµόρφωση. 

• Για διάτρητο χώρισµα (ΕΝ ISO 
13857:2008) 

5.2.5.5.
2 

 

 
 

 

 
 

5.2.5.5.

2.1 
 

 

 
 

 

5.2.5.5.
2. 

 

• ∆ιαστάσεις 5.2.3 

• κλειδαριά που να ανοίγει από µέσα 
χωρίς κλειδί και να κλείνει και να 
κλειδώνει χωρίς κλειδί 

 
1.Γ.7 Ύπαρξη θυρών 
ελέγχου ή έκτακτης 
ανάγκης ή 
καταπακτές 

• Ηλεκτρική ασφάλιση (όταν απαιτείται)  

 

• Ρευµατοδότης 5.2.1.5 

 

• ∆ιακόπτης φωτισµού φρέατος σε 
οριζόντια απόσταση max 75cm από την 
πόρτα φρέατος και max 1m από το πάτωµα 
του επιπέδου πρόσβασης 

 

 

 
 

Παρ.F 

1.Γ.8 Εξοπλισµός  
    στην κάτω 
απόληξη φρέατος  
 
Θύρα ελέγχου (βλ. 
5.2.2.4) ή σκάλα  
 για πυθµένα < 2,5m 
 

• Κλήση έκτακτης ανάγκης –    Τηλέφωνο 
ανάγκης 
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• ∆ιακόπτης στάσης STOP  
Για πυθµένα <1,6m: min 40cm πάνω από 
το πάτωµα του επιπέδου πρόσβασης και 
max 2m από τον πυθµένα και οριζόντια 
απόσταση max 75cm από την πόρτα. 
Για πυθµένα > 1,6m απαιτούνται 2 stop. 
Ένα mın 1m πάνω από το πάτωµα του 
επιπέδου πρόσβασης  και οριζόντια 
απόσταση max 75cm από την πόρτα και 
ένα max 1,2m από τον πυθµένα 

 

• ∆άπεδο στεγανό-Ελαιοσυλλέκτες  

• Χειριστήριο συντήρησης σε απόσταση 
max 30cm από τον χώρο προστασίας 
• Για την περίπτωση λειτουργίας 
περισσοτέρων του ενός χειριστηρίων 
συντήρησης, απαιτείται συγχρονισµός 
λειτουργίας τους. 

5.12.1.5.2.1 

 

• ∆ιαχωριστικό  αντιβάρου (από 30cm έως 
τουλάχιστον 2m από τον πυθµένα) 

• Κατάλληλη µηχανική αντοχή 

5.2.5.5.

1. 

 

Θύρα ελέγχου (βλ. 
5.2.2.4) για πυθµένα 
> 2,5m 
 
 
 

• Σήµανση µε την απόσταση µεταξύ 
αντιβάρου και του προσκρουστήρα του 
όταν ο θάλαµος είναι στην ανώτερη 
στάση. 

5.2.5.7.
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Στήριξη και ασφάλειες των 
συρµατόσχοινων  (θάλαµος & αντίβαρο) 

 

• Αριθµός & ∆ιάµετρος συρµ/νων  

• Προστατευτικό κάλυµµα τροχαλίας  

1.Γ.9 Κατάσταση των 
µέσων ανάρτησης 
 
• Συρµατόσχοινα 
• Τροχαλίες 

(ανάρτηση 2:1) 
• ∆ιάµετρος τροχαλίας 5.5.7. 

 

 

 

 

 

1.Γ.10 Οδήγηση 
θαλάµου 

• Κατάσταση, στήριξη πέδιλων   

• Στήριξη επί του πλαισίου ανάρτησης  

• ∆ιακόπτης ασφάλειας 
(Στήριξη – µέσο ενεργοποίησης) 
Μετά την απαλευθέρωση της αρπάγης η 
επιστροφή του ανελκυστήρα σε κανονική 
λειτουργία απαιτεί παρέµβαση αρµόδιου 
συντηρητή. 
 
 
 
 
 

 

 
5.6.2.1.

4.3 

1.Γ.11 Συσκευή 
αρπάγης 
• Κατασκευαστής / 

τύπος 
     Αριθµός σειράς / 
έτος κατασκευής 
 
Σήµανση CE / πεδίο 
εφαρµογής 
Προοδευτικής 
πέδησης για 
U>0,63m/sec 
 
• Σηµάδι από την 

δοκιµή της 
αρπάγης επί των 
οδηγών 

• Να είναι οµοιόµορφο και στους δύο 
οδηγούς 

 

 

 

 

 

 

1.Γ.12 ∆ιατάξεις 
µανδάλωσης θυρών 
φρέατος (Κλειδαριές) 
 Κατασκευαστής / 

• Έλεγχος διακοπής κίνησης όταν ανοίγει 
και επανεκκίνηση όταν ο πείρος έχει 
ασφαλίσει min 7mm 
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τύπος 
Σήµανση CE 
Αρ. σειράς / έτος 
κατασκευής 

• Έλεγχος Προµανδάλωσης  

• Στήριξη - κάλυµµα   1.Γ.13 Τροχαλία 
τάνυσης 
περιοριστήρα  
 
 
 
 
 
 
 

• ∆ιακόπτης ελέγχου χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου.  

 

 

2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

• Ο άνω χώρος προστασίας ανά άτοµο 
µπορεί να είναι  

        είτε τύπου 1: 0,40Χ0,50Χ2,0 (H) m  
       είτε τύπου 2: 0,50 Χ 0,70 Χ 1,0 (H) m 
• Κατάλληλη σήµανση τύπου χώρου 

προστασίας και αριθµού επιτρεπόµενων 
ατόµων 

5.2.5.7 

 

 
 

 

 
 

• Κάγκελο στην οροφή µε αποστάσεις 
>30cm από την οροφή  

5.2.5.7.

2c 

 

• ελάχιστο ύψος εξοπλισµού οροφής 
θαλάµου και  οροφής φρέατος 0,5m 
 

5.2.5.7.
2a 

2.Γ.1 Άνω χώρος 
προστασίας  
(Όταν το αντίβαρο 
έχει επικαθήσει 
πλήρως)  
(Σ2) 

• τουλάχιστον 10cm πρόσθετοι οδηγοί 5.2.5.6.
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ο κάτω χώρος προστασίας ανά άτοµο 
µπορεί να είναι:  
  είτε  τύπου 1: 0,40Χ0,50Χ2,0 (H) m 

      είτε τύπου 2: 0,50 Χ 0,70 Χ 1,0 (H) m 
     είτε τύπου 3: 0,70 Χ 1,00 Χ 0,50 (H) m 
 

5.2.5.8. 

 

• Κατάλληλη σήµανση τύπου χώρου 
προστασίας και αριθµού επιτρεπόµενων 
ατόµων 

 

2.Γ.2 Κάτω χώρος 
προστασίας 
(Καθαρός) 
(Σ2)       
 
Όταν ο θάλαµος έχει 
συµπιέσει πλήρως 
τους  
προσκρουστήρες. 
 • Ελάχιστο ύψος κατωτέρων τµηµάτων 

θαλάµου – πυθµένα φρέατος >0,50m. 
• Ελάχιστο ύψος κατωτέρων τµηµάτων 

θαλάµου – αντικειµένων σε πυθµένα 
φρέατος >0,30m. 

5.2.5.8.

2a 
 

5.2.5.8.

2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αριθµός, διαστάσεις  

• ∆οκιµή επικάθησης µε ονοµαστικό 
φορτίο στο θάλαµο 

 

2.Γ.3 
Προσκρουστήρες 
θαλάµου-αντίβαρου  
• Κατασκευαστής / 

τύπος 
• Σήµανση CE 
Αριθµός σειράς / 
έτος κατασκευής 

• Για υδραυλικούς προσκρουστήρες     
    δοκιµή µε ονοµαστική ταχύτητα. 

 

 

• ∆ιαστάσεις οδηγών θαλάµου -  
      αντίβαρου 

 

• Mέγιστη απόσταση µεταξύ των 
στηριγµάτων οδηγών  

 

2.Γ.4 Οδηγοί 
θαλάµου-αντίβαρου 
(Μετροταινία, 
Παχύµετρο) 

• Στηρίξεις οδηγών   
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2.Γ.5 Έλεγχος 
συνέχειας γειώσεων 

• Μεταξύ των µεταλλικών µερών της 
εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 

  

3. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
• Ταχύτητα κίνησης µε την λειτουργία 

συντήρησης max 0,30 m/sec 

5.12.1.
5 

• Ο διακόπτης λειτουργία - επιθεώρηση 
και ο διακόπτης στάσης STOP είναι δύο 
σταθερών θέσεων  

 

• Τα κοµβία κίνησης ανόδου – καθόδου 
είναι συνεχούς πιέσεως, 
ενεργοποιούµενα µε ταυτόχρονη πίεση 
ενός «γενικού» κοµβίου. Κατάλληλη 
σήµανση, χρώµατα κοµβίων 

 

• Η λειτουργία επιθεώρησης πρέπει να 
καθιστά ανενεργό το κύκλωµα των 
αυτοµάτων θυρών, τις εσωτερικές και 
εξωτερικές κλήσεις και το κύκλωµα 
διόρθωσης.  

 

3.Γ.1 Χειριστήριο 
επιθεώρησης επί του 
θαλάµου 
 
 
 
 
Αποκλεισµός άλλων 
χειρισµών όταν το 
κύκλωµα κίνησης 
είναι στην 
συντήρηση  
 
 
 
 
 
 

• Ύπαρξη ρευµατοδότη & διάταξης 
κλήσης έκτακτης ανάγκης για το 
συντηρητή  

 

 

3.Γ.2 ∆ιάταξη 
παράκαµψης επαφών 
θυρών θαλάµου και 
ορόφων 

• Απαιτείται για λόγους συντήρησης. 
• Πρέπει να είναι στον πίνακα ελέγχου ή 

έκτακτου χειρισµού. 
• ∆εν πρέπει να είναι εφικτή η 

παράκαµψη ταυτόχρονα των θυρών 
θαλάµου και ορόφων. 

• Πριν την εκτέλεση κίνησης πρέπει να 
υπάρχει ένδειξη για την κατάσταση της 
θύρας θαλάµου. 

• Μόνο κίνηση σε «συντήρηση» και 
«έκτακτο ηλεκτρικό χειρισµό». 

• Κάτω από το θάλαµο πρέπει να υπάρχει 
φαροσειρήνα σε περίπτωση κίνησης του 
θαλάµου (55dB). 

5.12.1.

8 
 

3.Γ.3 Θύρες φρέατος 
(Χρήση 
µετροταινίας) 

• Ύψος τουλάχιστον 2m 5.3.2.1.  

• Τα φύλλα των θυρών είναι συνδεδεµένα 
και κινούνται επί οδηγών  

5.3.11.
1 

 

• Μηχανισµός για την διατήρηση  των 
φύλλων στην θέση τους ακόµα κι αν 
σπάσουν τα µέσα οδήγησής τους. 

5.3.5.3.
2 

 

• Έλεγχος διακοπής κίνησης µέσω των 
επαφών των θυρών 

• Aποµανδάλωση ανάγκης (τρίγωνο 
κλειδί). Max. ύψος 2m από το πάτωµα, 
αλλιώς ειδικό κλειδί 

3.Γ.3.1 Αυτόµατες- 
Χειροκίνητες 
Τύπος, ∆ιαστάσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Αυτόµατο άνοιγµα όταν υπάρχει 

εµπόδιο (αυτόµατες) (φωτοκουρτίνα) 

 
 

 

5.3.9.3 
 

 

 
5.3.6.2.

2.1 
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• Με δύναµη κατά το άνοιγµα 150Ν να 
µην ανοίγει περισσότερο από 30mm οι 
τηλεσκοπικές και 45mm σε κεντρικού 
ανοίγµατος 

• Απαιτήσεις γυάλινων θυρών. 
• Με το θάλαµο εκτός της ζώνης και την 

πόρτα ορόφου ανοικτή µε ένα κενό 100 
mm, θα πρέπει να ελέγχεται ότι η πόρτα 
κλείνει και κλειδώνει. 

 

5.3.5.3.

3 
 

 

 
 

 

5.3.9.3.4 

6.3.14 

 

 

 
 
 
– Στηρίξεις 
Κενά (max 10mm)  
 
 
 
 
 
Κατηγορία 
Πυρασφάλειας 
(αν απαιτείται) 
 

• Πυράντοχες θύρες βάσει EN 81-58. 5.3.5.2  

3.Γ.3.2 Έλεγχος 
δύναµης κλεισίµατος 
(στις ηµιαυτόµατες) 

Ελατήρια, Μεντεσέδες   

3.Γ.3.3 Αναγνώριση 
παρουσίας θαλάµου 
 
Φωτισµός 50 Lux  

Παραµένων φωτισµός ή ενδεικτικό ΠΑΡΩΝ 
 
 
Στον όροφο µπροστά από  την πόρτα 
ορόφου (κτήριο) 

  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
(Σ1)  Α. «Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, δύνανται για λόγους 
ασφαλείας,να µεριµνήσουν για τηλεφωνική σύνδεση του θαλάµου του ανελκυστήρα µε 
πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.» (παρ.5 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 
οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ2604Β/2008)) 
Β. «Στην περίπτωση ανελκυστήρων δηµοσίας χρήσης, η ύπαρξη και λειτουργία διάταξης 
κλήσης έκτακτης ανάγκης καθίσταται υποχρεωτική από 1.7.2009» (παρ. 6 του άρθρου 8 της 
ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)) 
(Σ2) Παράγραφοι 2.Γ.1 και 2.Γ.2 (το πρότυπο ΕΝ 81-20 δεν εφαρµόζεται : 
Σε νέους ανελκυστήρες µεταφοράς επιβατών ή εµπορευµάτων και επιβατών σε υφιστάµενα 
κτίρια, όπου σε ορισµένες περιπτώσεις λόγω των οικοδοµικών περιορισµών που επιβάλλονται 
ενδεχοµένως οι απαιτήσεις του EN 81-20 να µην µπορούν να ικανοποιηθούν, θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη το πρότυπο EN 81-21).  
Υφιστάµενο κτίριο είναι ένα κτίριο που χρησιµοποιείται ή που ήδη χρησιµοποιούνταν πριν από 
την παραγγελία για τον ανελκυστήρα. Ένα κτίριο του οποίου η εσωτερική δοµή ανανεώνεται 
εντελώς θεωρείται ως ένα νέο κτίριο. 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1: 
Το φύλλο ελέγχου εφαρµόζεται και σε περιοδικό έλεγχο χωρίς τη χρήση των δοκιµαστικών 
βαρών. 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2: 
Σε περίπτωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων – ηλεκτρολογικού εξοπλισµού πρέπει να 
εφαρµόζονται: 
• Μετά το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, τα οριζόµενα από τις 
προδιαγραφές ελέγχου. 
• Πριν το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί 
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
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Ο  επιθεωρητής       Ηµεροµηνία 
 
 
(Υπογραφή) 
 
Ονοµατεπώνυµο :…………………………………………………………………… 
 
Ειδικότητα/Κατηγορία…………………………………………………………………………. 
 
Ελέγχθηκε από : 
 
Εκδόθηκε Έκθεση µε αριθµό……………………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚYΣΤΗΡΩΝ 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2014/33/ΕΕ,  

Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016) 
 

                 (Φορέας ελέγχου, Λογότυπο–Τίτλος : ……………………………………………………..  ) 
 
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81-20:2014 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ: 
………………………… 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ : 
………………………… 

Εγκαταστάτης  
(Νοµικό ή Φυσικό 

Πρόσωπο): 
………………………… 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης: 
………………………… 

Τόπος εγκατάστασης: 
……………………………….. 

Ιδιοκτήτης/∆ιαχειριστής: 
………………………… 

Αριθµός Σειράς αν/ρα: 
………………………… 

Έτος εγκατάστασης: 
………………………… 

Επιθεωρητής 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
……………………………… 

 

Ηµεροµηνία ελέγχου: 
……………………………….. 

 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 

Ονοµ. φορτίο (kg):………….. ……  
Ονοµ. ταχ. (m/sec):………………… 

Στάσεις:………………… 
Ανάρτηση:……………. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά υδραυλικού συγκροτήµατος: 

 
∆ΟΧΕΙΟ ΛΑ∆ΙΟΥ - ANTΛΙΑ: 

- Κατασκευαστής  ………………………………………………….. 
 
- Τύπος…………………………………………………… 

 
- Αριθµός σειράς / Έτος κατασκευής……………………………… 

ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ: 
- Κατασκευαστής…………………………………………………… 
  
- Τύπος……………………………………………………………… 

 
ΑΝΤΛΙΑ:  

- Κατασκευαστής  ………………………………………………….. 
 
- Παροχή…………………………………………………… 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 
- Ελάχιστη / Μέγιστη στατική πίεση ………………………………… 
 
- Πίεση ανακούφισης:……………………………………………… 

 
- Ιξώδες λαδιού…………………………………………………….. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 
- Ισχύς………………………………………………………………. 
- Ονοµαστικό Ρεύµα / ρεύµα εκκίνησης …………………………… 
- Τύπος εκκίνησης ………………………………………………….. 
- Τάση ……………………………………………………………….. 
- Αριθµός σειράς…………………………………………………… 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 
Σηµεία 

προτύπου  

 

Αξιολόγηση (1, 2)* / 
Παρατηρήσεις 

 

Α. ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ 

1. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Α.1 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ∆ΩΜΑΤΙΟ 

* 1: πλήρης κάλυψη 
2 : έλλειψη/απόκλιση 

1.Α.1.1 Θέση µηχανοστασίου • Άνω ή κάτω 
• Όροφος, Αλλού ή Άνευ 
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• Πινακίδα 5.2.4 

 

• Ύψος 2,00m, πλάτος 0,60m  5.2.3.2 

• άνοιγµα προς τα έξω   

1.Α.1.2 Θύρα εισόδου 
 

• κλειδαριά που ανοίγει από 
µέσα χωρίς κλειδί 

• Στην παράγραφο 5.2.2 
«Access to well and to 
machinery spaces and pulley 
rooms» δεν αναφέρει το 
παραπάνω (να κλείνει και να 
κλειδώνει χωρίς κλειδί). Αυτό 
αναφέρεται µόνο στο 5.2.3 
«Access and emergency 
doors - Access trap doors - 
Inspection doors». Μόνο στα 
MRL υπάρχει αυτή η 
απαίτηση, γιατί τότε ο πίνακας 
είναι Inspection door. 

5.2.3.3 

 

 

 

• Κατάλληλο ύψος ≥2,10m  5.2.6.3.2 

• 70cm µπροστά στον πίνακα 
ελεύθερα. 

 

• 50x60cm ελεύθερα για 
χειρισµούς συντήρησης και 
έκτακτης ανάγκης 

 

• Κατάλληλος εξαερισµός 
µηχ/σιου 

5.2.1.3, 

Παρ.Ε3 

• Πρόσβαση από κοινόχρηστο 
χώρο, διάδροµος πρόσβασης 
τουλάχιστον 1,80 Χ 0,50m, 
φωτισµός 50Lux. 

5.2.6.3.2.2 
Παρ.∆ 

• ∆άπεδο στεγανό, 
αντιολισθητικό 

5.2.1.9 

 

 

 

 

 

 

1.Α.1.3 Οικοδοµικά 
χαρακτηριστικά µηχανοστασίου 

(Χρήση µετροταινίας) 

• Ύψος πλάκας έδρασης 
µηχανής-δαπέδου 
µηχανοστασίου >50cm 
(σκάλα πρόσβασης) 

5.2.6.3.2.4  

1.Α.1.4 Ξένες εγκαταστάσεις • Σωληνώσεις, καλωδιώσεις 
κ.λπ. 

5.2.1.2  

• ∆ιακόπτης φωτισµού και πρίζα 
εντός του Μηχ/σίου 

• Φωτισµός 200Lux 

 

 
5.2.1.4.2 

• ∆υνατότητα ακουστικής 
επικοινωνίας µε τον θάλαµο 

 

1.Α.1.5 Ύπαρξη εξοπλισµού 

• ∆ιακόπτης φωτισµού 
φρεατίου δίπλα στον 
γενικό διακόπτη κίνησης 

5.10.8.2 
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Αν τα µέρη διαφορετικών 
ανελκυστήρων είναι σε ένα 
µηχανοστάσιο ή/και 
τροχαλιοστάσιο κάθε 
ανελκυστήρας πρέπει να 
αναγνωρίζεται µε έναν αριθµό, 
γράµµα ή χρώµα για να 
αναγνωρίζονται όλα τα τα 
µέρη (µηχανή, πίνακας, 
κ.λπ.). 

5.2.1.1.2 

 
 

• Ύπαρξη σχεδίου και οδηγιών 
ρυθµίσεως των βαλβίδων 

 

• Χειραντλία (µε τον µοχλό στο 
µηχ/σιο), µε βαλβίδα που να 
κόβει την υπερπίεση στο 2,3 
της Pστατ. και σήµανση 

5.9.3.9.2 

 

1.Α.1.6.1 ∆οχείο λαδιού,  
     Μπλοκ Βαλβίδων ελέγχου 

• Στάθµη λαδιού/ Ιξώδες 
λαδιού 

 

 

 

 

1.Α.1.6.2 Σύστηµα ενάντια 
στην ανεξέλεγκτη κίνηση του 
θαλάµου 

• ∆εύτερη βαλβίδα  

•  Ύπαρξη οδηγιών δοκιµής   

• Σήµανση (ηµεροµηνία και 
πίεση δοκιµής) >5 ● Pst 

5.9.3.3.3.3 

 

• Συνδέσεις, στηρίξεις, 
περάσµατα 

5.9.3.3.1.2 

5.9.3.3.1.1 

• Επιτρεπτή ακτίνα κάµψης 5.9.3.3.3.4 

1.Α.1.7 Υδραυλικές σωληνώσεις 
      Κατασκευαστής / τύπος 
σωλήνα 

• Μεταλλικές σωληνώσεις 5.9.3.3.2 

 

• Σήµανση (Αρ.σειράς/έτος 
κατασκευής) 

 

• Ταχύτητα ενεργοποίησης  

• ∆ιάµετρος τροχαλίας / 
συρµατόσχοινου 

 

1.Α.1.8 Περιοριστήρας 
Ταχύτητας 
(όταν υπάρχει) 
 
•  Κατασκευαστής / Τύπος 

Σήµανση CE 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Όταν ο περιοριστήρας είναι 
µέρος του συστήµατος 
ενάντια στην ανεξέλεγκτη 
κίνηση του θαλάµου 

     

• Ηλεκτρικός διακόπτης 
• Ύπαρξη συστήµατος στο 

µηχ/σιο εµπλοκής κι 
απεµπλοκής του περιοριστήρα 
όταν δεν είναι προσβάσιµος. 

• Προστασία τροχαλίας 
• Προσβασιµότητα 
 
 
• Ηλεκτροµαγνήτης & 

ηλεκτρικός διακόπτης 

 
 

5.5.7  

 
 

 

 
 

5.6.2.2.1.4 

 

 

 

 

 

• Ταύτιση µε ηλεκ/λογικό 
σχέδιο 

 

• Ανεξ/τητη σύνδεση γειώσεων  

• Εγκεκριµένα Υλικά  

• Ασφάλειες, συνδέσεις 
καλωδίων 

 

1.Α.1.9 Ηλ. πίνακας ελέγχου 
ανελ/ρα Κατασκευαστής-
Στοιχεία πίνακα 
(Τα ηλεκτρικά µέρη σε κλειστό 
πίνακα) 
 
 
 • Ένδειξη στάσεων 

(ανεξάρτητης Παροχής) 
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• Έλεγχος έλλειψης φάσης -
∆ιαδοχή    φάσεων 

 

 
• Επιτηρητής Φάσεων  

 
• Πρόγραµµα περιοδικής 

επιτήρησης του συστήµατος 
ενάντια στην ανεξέλεγκτη 
κίνηση του θαλάµου (π.χ. 
δεύτερη βαλβίδα) 

• Θέτει εκτός λειτουργίας τον 
ανελκυστήρα αν διαπιστώσει 
βλάβη  

• Κατάλληλη σήµανση του UCM 

 

• Γενικός διακόπτης: 
• Να διακόπτει την παροχή προς 

τον ανελκυστήρα σε όλους 
τους ενεργούς αγωγούς 

• Να µην διακόπτει την 
τροφοδοσία στα κυκλώµατα 
φωτισµού και πριζών στον 
θάλαµο, µηχ/σιο, φρεάτιο 

• να είναι προσβάσιµος από την 
είσοδο του µηχ/σιου. 

• να κλειδώνει στη θέση off 
• να έχει σήµανση 
• οποιαδήποτε πηγή παροχής 

προς τον ανελκυστήρα πρέπει 
να έχει διακόπτη 

• µετά το κλείσιµο του διακόπτη 
δεν επιτρέπεται καµία 
αυτόµατη κίνηση 
απεγκλωβισµού από µπαταρία 

5.10.5 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.10.5.5 

• Ασφάλειες (είδος, µέγεθος)  

1.Α.1.10 Πίνακας κίνησης 
(380V) 
 

• Καλώδια τροφοδοσίας – 
(∆ιατοµές) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ανεξάρτητης παροχής από τον 
πίνακα κίνησης   

 1.Α.1.11 Πίνακας φωτισµού 
θαλάµου – φρέατος (220V). 
∆ίπλα στον πίνακα κίνησης 
 

• ∆ιακόπτης, ασφάλεια  
(είδος, µέγεθος) 

• Ρελέ διαφυγής (όταν το 
κύκλωµα στην οροφή του 
θαλάµου είναι > 50V AC ή 
κύκλωµα ελέγχου στάσης, 
ενδεικτικών, κύκλωµα 
ασφαλείας > 50V AC)  
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1.Α.1.12 Ηλεκτρική 
εγκατάσταση µηχανοστασίου & 
φρέατος 

• Οι αγωγοί και τα καλώδια 
πρέπει να εγκαθίστανται σε 
σωλήνες ή κανάλια ή 
ισοδύναµη µηχανική 
προστασία 

• Αγωγοί και καλώδια διπλής 
µόνωσης µπορούν να 
εγκατασταθούν χωρίς κανάλια 
εάν δεν υπάρχει κίνδυνος, π.χ. 
από κινούµενα µέρη. 

• Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
5.10.6.3.3. Καλώδια 
ασφαλιστικών και SELV, PELV 
κυκλώµατα  

• Οι ακροδέκτες σύνδεσης και 
βύσµατα θα είναι µε προστασία 
IP2X ή σε προστατευτικό 
περίβληµα. 

5.10.6.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.10.6.3.4. 

 

 

• Βιβλίο παρακολούθησης  

• Οδηγίες χρήσης, συντήρησης  

1.Α.1.13 Βιβλίο ανελκυστήρα 
 
Επιγραφές, σηµάνσεις στο 
Μηχ/σιο 

• Οδηγίες απεγκλωβισµού  

 

A.2 MRL 

• Ανοίγµατα σύµφωνα µε EN 
ISO 13857:2008 και 
προστασία τουλάχιστον IP2XD 
σύµφωνα µε ΕΝ 60529 

5.2.6.5.1.2. 

 

• Η πόρτα µε κλειδαριά που να 
κλείνει και να κλειδώνει χωρίς 
κλειδί 

5.2.6.5.1.3. 

 

• Ελεύθερος χώρος βάθους 
70cm και πλάτους 50cm και 
ύψους 2,1m µπροστά από το 
ερµάριο για εργασίες 

5.2.6.6.4. 

 

• Φωτισµός 200Lux µέσα στο 
ερµάριο και διακόπτη 
φωτισµού µέσα ή δίπλα  

5.2.6.6.3. 

 

• Ένδειξη φοράς κίνησης, 
στάσης θαλάµου 

5.2.6.6.2. 

 

• Γενικός διακόπτης κίνησης µε 
σήµανση όπως σηµείο 
1.Α.1.10 

5.10.5 & 
5.2.6.2.1 

 

• ∆ιακόπτης φωτισµού 
φρεατίου δίπλα στον γενικό 
διακόπτη κίνησης 

5.10.8.2. 

 

• Γενικός διακόπτης φωτισµού 
θαλάµου – φρέατος όπως 
σηµείο 1.Α.1.11, µε σήµανση 

 

 

• Οδηγίες απεγκλωβισµού 5.2.6.2.3.  

• Συσκευές έκτακτης ανάγκης 
(απεγκλωβισµού) και δοκιµών 
(δοκιµή ρεγουλατόρου κ.λπ.) 

5.2.6.6. 

 

1.Α.2.1 Ερµάριο-πίνακας   
(επιπρόσθετα των απαιτήσεων 
συµβατικού µηχανοστασίου) 
 
προσβάσιµο µόνο σε αρµόδιο 
άτοµο 

 

• Χειριστήριο έκτακτης ανάγκης  
που γεφυρώνει όλα τα 
ασφαλιστικά εκτός των θυρών 

5.2.6.6 
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• Ενδοεπικοινωνία ερµαρίου µε 
θάλαµο (εκτός αν υπάρχει 
ακουστική επικοινωνία) 

5.2.6.6 

 

1.Α.2.2 Για εργασίες 
συντήρησης από την οροφή του 
θαλάµου 

• Μηχανική ασφάλιση θαλάµου 
ενάντια σε ανεξέλεγκτες 
κινήσεις 

• Ηλεκτρική ασφάλιση 
• Άνοιγµα διαφυγής του 

συντηρητή  όταν η µηχανική 
ασφάλιση είναι ενεργή. 

5.2.6.4.3.1. 

 

2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

• >1,0 ΜΩ για το κύκλωµα 
ισχύος (τάση δοκιµής 500V) 

5.10.1.3 2.Α.1 Αντίσταση µόνωσης 
µεταξύ φάσεων, ουδετέρου και 
γείωσης 
(Μετρητής Meger) 
 

• >1,0 ΜΩ για τα κυκλώµατα 
χειρισµού ασφαλείας 

 

 

2.Α.2 Ταχύτητες κίνησης  
(Ταχύµετρο) 

• µετρήσεις χωρίς φορτίο και µε 
φορτίο 
ταχύτητα ανόδου Vm 
ταχύτητα καθόδου Vd 
(µέγιστη διαφορά :8% της 
ονοµαστικής ταχύτητας) 

5.9.3.8.2  

• Πίεση ανόδου (µε πλήρες 
φορτίο) 

 

• Πίεση καθόδου (πλήρες 
φορτίο) 

 

2.Α.3 Μέτρηση πιέσεων 
(Μανόµετρο) 
 

• Στατική πίεση (µε πλήρες 
φορτίο και άνευ φορτίου) 

• Ταυτοποίηση µε τις ρυθµίσεις 
του κατασκευαστή 

 

 

3. ∆ΟΚΙΜΕΣ 

• Ενεργοποίηση από το έµβολο 
(για έµµεση ανάρτηση)  

5.12.2.2 

• Επενεργεί και σταµατά τον 
κινητήρα και τον διατηρεί 
σταµατηµένο σε όλη την 
υπερδιαδροµή 

• Επιστροφή στην αρχική θέση 
µετά την αποµάκρυνση του 
µέσου ενεργοποίησης 

 

 

 
(5.12.2.1) 

 

3.Α.1 Λειτουργία διακόπτη 
τέρµατος διαδροµής ασφαλείας 
(άνω) 

• Οι κλήσεις δεν θα 
λειτουργούν µετά την 
ενεργοποίηση,  ακόµα και αν 
ο θάλαµος κατέβει και 
απενεργοποιηθεί ο 
τερµατικός. 

• Με την απενεργοποίηση του 
τερµατικού ο θάλαµος θα 
πρέπει να κατεβαίνει 
αυτόµατα στη στάση parking. 

•  Η επιστροφή του 
ανελκυστήρα σε κανονική 
λειτουργία δεν πρέπει να 
γίνεται αυτόµατα. 

5.12.2.3.2 
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• Με ονοµαστικό φορτίο και 
ονοµαστική ταχύτητα για 
ακαριαία πέδηση ή  

• Mε 25% υπέρβαρο για 
προοδευτική πέδηση ή όταν 
υπάρχει απόκλιση του 
φορτίου προς τα κάτω από 
τον πίνακα 6 της § 5.4.2.1.1. 

 

• Ενεργοποίηση µε ειδικό 
σύστηµα δοκιµής ή µε 
περιοριστήρα ταχύτητας 

 

• Επαναφορά λειτουργίας µέσω 
αρµόδιου προσώπου  

• Έλεγχος κοντακτ αρπάγης 
• Έλεγχος χαλάρωσης 

συρµ/νων 

5.6.2.1.5 

5.9.3.9.1.5 

3.Α.2.1 Έλεγχος συστήµατος 
Αρπάγης  
       (µέσω χαλάρωσης 
συρµ/νων ή περιοριστήρα) 
 
 
        Κατασκευαστής / Τύπος 
        Παροχή ενεργοποίησης 
        Σήµανση – Πιστοποιητικό 
CE 
        Αριθµός σειράς/έτος 
κατασκευής 
 
 
 
 
 
3.Α.2.2  Στατική δοκιµή 
 

• Με φορτίο ίσο προς 1,25 
φορές το ονοµαστικό φορτίο. 

 

 

 

 

 

 

• Λειτουργικός έλεγχος  3.Α.3 Βαλβίδα καθόδου 
ανάγκης 
(ανοίγει µε µόνιµη επενέργεια & 
       κλείνει αυτόνοµα) 

• ∆εν λειτουργεί όταν δεν 
ασκείται πίεση στο έµβολο 
κατά τη διάρκεια καθόδου 
ανάγκης. 

 

 

• Περιγραφή λειτουργίας 5.12.1.4 

 
3.Α.4 Ηλ. κύκλωµα διόρθωσης 
ολίσθησης 
       (µε ανοικτές θύρες) 
 
• Κατασκευαστής/σήµανση CE 
 

• Έλεγχος τριών ηλεκτρικών 
σφαλµάτων ή PESRAL 

• Κύκλωµα λειτουργίας εντός 
περιορισµένης ζώνης 

 

 

 

 

 

• ∆οκιµή ισοστάθµισης σε 
όλους τους ορόφους 

• ∆εν πρέπει να λειτουργεί στη   
συντήρηση 

• Εξακολουθεί να λειτουργεί σε 
υπερφόρτωση 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ: 

• ∆ιατήρηση ακρίβειας στάσης 
κατά την φόρτωση  20mm 

• Εάν η ακρίβεια στάσης 
ξεπερνάει τα 20mm λόγω 
φόρτωσης-ξεφόρτωσης τότε 
απαιτείται σύστηµα 
αγκύρωσης του θαλάµου 

• Σήµανση σε όλους τους 
ορόφους σχετικά µε το 
µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος 
των µέσων φόρτωσης του 
θαλάµου 

5.12.1.2.1 
 

 
 

 

 
 

 

 
5.4.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Λειτουργικός έλεγχος µε 
ονοµαστικό φορτίο στον 
θάλαµο και υπερτάχυνση 

 3.Α.5 Βαλβίδα θραύσης  
        Κατασκευαστής / Τύπος 
        Παροχή ενεργοποίησης 
        Σήµανση – Πιστοποιητικό 
CE 
       Αριθµός σειράς/έτος   
κατασκευής 

• Σύγκριση µε διαγράµµατα 
ρύθµισης κατασκευαστή 

• Προσβάσιµη από θάλαµο ή 
πυθµένα 

 

 
5.6.3.2 
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3.Α.6 ∆οκιµή στεγανότητας  
       -  υπερπίεσης  
  

• Στο υδρ. κύκλωµα (από 
έµβολο µέχρι βαλβίδα 
αντεπιστροφής) µε 200% της 
πίεσης πλήρους φορτίου επί 5 
min 

6.3.10  

3.Α.7.1 ∆οκιµή µετατόπισης - 
βύθισης 
  

• Mε ονοµαστικό φορτίο στον 
θάλαµο επί 10 min (<10mm) 

• Max µετατόπιση 20mm κατά 
τη φόρτωση/αποφόρτωση 

 

 
5.12.1.1.4 

 

 

 

3.Α.7.2. Ακρίβεια σταµατήµατος 
στην στάση  

• Απαιτείται <10mm   

3.Α.8 Ηλ. κύκλωµα Parking 
       
 

• Αποστολή στην κατώτερη 
στάση µετά max. χρόνο 15 
min 

• ∆εν πρέπει να λειτουργεί στη 
συντήρηση 

5.12.1.10  

3.Α.9 Έλεγχος διακοπής 
κινήσεων µε 
      βραχυκύκλωµα,  
      Έλεγχος ηλεκτρικών 
διαρροών  

• Είδος προστασίας (ασφάλειες, 
ρελέ διαφυγής) 

  

3.Α.10 Βαλβίδα εκτόνωσης 
πίεσης (Bypass) 

• Λειτουργικός έλεγχος, 
Ρύθµιση max 1,4 της Pstat 

5.9.3.5.3.2  

• Όταν δεν υπάρχει κίνηση, µε 
την µηχανή υπό τάση 

5.9.3.10 

 

• Ενεργοποίηση εντός 20-45 
sec 

5.9.3.10.2 

 

3.Α.11 Χρονικό διαδροµής 
 
 
Επιστροφή σε κανονική 
λειτουργία µε την επέµβαση  
αρµοδίου 
 

• ∆εν επενεργεί κατά τη 
συντήρηση και 
επανισοστάθµιση 

5.9.3.10.4 

 

 

• Ο θάλαµος σταµατάει άµεσα 
κι επιστρέφει στην κατώτατη 
στάση ώστε να βγουν οι 
επιβάτες 

5.10.4.4 3.Α.12 Θερµικό ( µηχανής & 
λαδιού ) 

• Επαναλειτουργία µετά την 
αποµάκρυνση του αιτίου 
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3.Α.13 Σύστηµα ενάντια στην 
ανεξέλεγκτη κίνηση του 
θαλάµου  
ΑΚΘ (UCM) 
∆εύτερη βαλβίδα//Έλεγχος 
εσωτερικά 
 
Κατασκευαστής / τύπος 
Αριθµός σειράς / έτος 
κατασκευής 
Σήµανση CE / πεδίο εφαρµογής 
  

• Ύπαρξη οδηγιών λειτουργίας 
συστήµατος 

• Έλεγχος του µέσου 
εντοπισµού της ανεξέλεγκτης 
κίνησης.  

• Επαλήθευση οτι το στοιχείο 
ακινητοποίησης 
ενεργοποιείται, όπως 
απαιτείται από την εξέταση 
τύπου 

• ∆οκιµή: πάνω Απόσταση / 
κάτω Απόσταση < της 
Εξέτασης Τύπου 

• Λειτουργικός έλεγχος 
επιτήρησης του συστήµατος 
(monitoring) 

• Επαναφορά λειτουργίας µέσω 
αρµόδιου προσώπου  

• Η επαναφορά δεν απαιτεί την 
πρόσβαση στο θάλαµο. 

• Λειτουργικός έλεγχος µετά από 
διακοπή ρεύµατος 

 

 
5.6.7 

6.3.13 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

5.6.7.9 

 
 

5.6.7.10 

 

 

5.6.7.12 

 

3.Α.14 Προστασία έναντι 
χαλάρωσης συρµατοσχοίνου 
Ηλεκτρική διάταξη 
ακινητοποίησης της µηχανής 
(π.χ., µέσω πρεσοστάτη) 

• Λειτουργικός έλεγχος  5.5.5.3  

3.Α.15 Αποτροπή λειτουργίας 
µε ελαττωµατικές επαφές 
θυρών 

Όταν ο θάλαµος σταλεί σε 
επίπεδο στάσης, θα πρέπει να 
ελέγχεται η σωστή λειτουργία 
των επαφών θυρών και 
κλειδαριών. 

5.12.1.9  

Β. ΘΑΛΑΜΟΣ 

• Ένδειξη φορτίου – ατόµων 
 

5.4.2.2.1 

• Αριθµός σειράς, έτους 
εγκατάστασης, CE 

 

• Κοµβία ορόφων  

• Σήµατα ένδειξης ορόφου 
(ηλεκτρονικά ή άλλα) 

 

• Εξαερισµός κατάλληλος (1% 
της ωφέλιµης επιφάνειας πάνω 
και κάτω) 

 

• Μηχανική αντοχή τοιχωµάτων 
(30daN σε 5cm2) 

5.4.3.2.1 

 

B.1 Γενικά 
    ∆ιαστάσεις θαλάµου 
 
 

• Φωτισµός (τουλάχιστον 100 
lux) 

5.4.10.1 

 

• Μηχανική αντοχή  
        (300 N σε 5cm2 και 1000Ν 
σε 100cm2) 

5.3.5.3.1 b 

 

• Απαιτήσεις γυάλινων θυρών 5.3.5.3.4 

• ∆ύναµη κατά το κλείσιµο  
        (max 15 daN) 

5.3.6.2.2.1 
c 

• Αυτόµατο άνοιγµα όταν 
υπάρχει εµπόδιο (αυτόµατες) 

5.3.6.2.2.1 
b 

B.2 Θύρες εισόδου 
     Τύπος θυρών, διαστάσεις 
       

• Ηλεκτρικές επαφές  
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• Οδήγηση φύλλων ή 
µεντεσέδες 

• Κενά Max 6mm 

 

• Όταν ο θάλαµος έχει 
σταµατήσει στην ζώνη 
αποµανδάλωσης, η πόρτα να 
µπορεί να ανοίξει από µέσα µε 
δύναµη < 300Ν 

5.3.15.1 

• Όταν ο θάλαµος κινείται η 
πόρτα να µην ανοίγει µε 
δύναµη < 50Ν και όταν είναι 
σταµατηµένος εκτός ζώνης 
αποµανδάλωσης να µην 
ανοίγει από µέσα περισσότερο 
από 50mm και µε δύναµη < 
1000Ν. Ωστόσο να µπορεί να 
ανοίγει χωρίς εργαλεία αν 
είναι στην ζώνη του UCM 

• Μηχανισµός για την αποτροπή 
εξόδου των φύλλων της 
πόρτας από τον οδηγό 

5.3.15.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
5.3.5.3.2 

• Φωτισµός ασφαλείας 5 Lux για 
1 h  στο κοµβίο έκτακτης 
ανάγκης και στο κέντρο του 
θαλάµου. 

5.4.10.4 

• Κοµβίο κλήσης έκτακτης 
ανάγκης (alarm) 

 

B.3 Φώτα / επικοινωνία 
  

• ∆ιάταξη  αµφίδροµης 
επικοινωνίας µε δυνατότητα 
µόνιµης σύνδεσης υπηρεσίας 
άµεσης βοήθειας (Σ1) (δοκιµή 
λειτουργίας) 

 

 

B.4 Ποδιά προστασίας κάτω από 
το κατώφλι της εισόδου 
 

• Ύψος 75 cm σε όλο το πλάτος 
της εισόδου, κατακόρυφη µε 
κλίση min. 60° στην απόληξη 

• Μηχανική αντοχή  

5.4.5.3  

B.5 Αυτόµατος απεγκλωβισµός 
(όπου υπάρχει) 

• ∆εν λειτουργεί µε άνοιγµα 
θυρών (θαλάµου ή φρέατος) 
και στη συντήρηση, ούτε µε 
κλειστό γενικό διακόπτη 
κίνησης 

  

B.6 Ένδειξη και έλεγχος 
υπερφόρτωσης 
 

• Στο 110% του ονοµαστικού 
φορτίου (min. 75 kg 
υπέρβαρο)  

• Αδυναµία εκκίνησης  
• Φωτεινά και οπτικά σήµατα 

στον θάλαµο  

5.12.1.2.3  

Γ. ΦΡΕΑΡ 

1. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1.Γ.1 Ύπαρξη φωτισµού 
 

• Φώτα 50 Lux 1m από τον 
πυθµένα και σ’ όλο το φρεάτιο  

5.2.1.4  

1.Γ.2 Ύπαρξη εξαερισµού • Κατάλληλο εξαερισµό Βλ. Ε3  
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• Άκαυστα, µηχανικής αντοχής 
• Απαιτήσεις γυάλινων 

τοιχωµάτων 
• Κατάλληλη προστασία για 

πρόσβαση σε πανοραµικούς 
ανελκυστήρες  

5.2.5.3.1 
5.2.1.8.3 

 

 
5.2.5.2.3 

• 15cm max. απόσταση από 
την ποδιά του θαλάµου ως 
τον τοίχο του φρεατίου, 
µπορεί µέχρι 20 cm για max. 
ύψος 50 cm και µόνο για ένα 
µεταξύ δυο πορτών φρέατος. 
∆ιαφορετικά απαιτείται 
κλειδαριά στη θύρα θαλάµου. 

5.2.5.3.1 

 

• Κατωκάσια πλήρη στο 
διάστηµα της ζώνης 
αποµανδάλωσης των θυρών.  

5.2.5.3.2 

1.Γ.3 Τοιχώµατα,  
αποστάσεις από τον θάλαµο, 
εµβαθύνσεις 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
προεξοχή ή κοιλοδοκός  
µεγαλύτερες από 15cm 
πλάτος. Να είναι 
προστατευµένα, εκτός αν έχει 
κάγκελο η οροφή του 
θαλάµου. 

5.2.5.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Γ.4  Ξένες εγκαταστάσεις   
 

• Σωληνώσεις, καλωδιώσεις 
κ.λπ. 

  

1.Γ.5  Εγκαταστάσεις κάτω από 
το φρέαρ   
 

• Πυθµένας για ελάχιστο 
φορτίο 5000N/m², αρπάγη 
στα αντίβαρα 

5.2.5.5  

1.Γ.6 Ύπαρξη πλέον του ενός 
ανελκυστήρα σε κοινό φρεάτιο 
 
 

• Χώρισµα σε όλο το ύψος του 
φρέατος όταν η απόσταση µεταξύ 
κάγκελου (balustrade) οροφής 
θαλάµου και κινουµένων µερών 
γειτονικών ανελκυστήρων είναι 
µικρότερη από 50 cm 
• Χώρισµα κατάλληλου 
πλάτους, 30 cm από τον πυθµένα 
έως 2,5m πάνω από το πάτωµα 
της χαµηλότερης στάσης, ώστε 
να εµποδίζεται η πρόσβαση από 
τον ένα πυθµένα στον άλλον. 
• Το χώρισµα έχει κατάλληλη 
αντοχή (300Ν/5cm2), ώστε να 
µην προκαλείται µόνιµη 
παραµόρφωση. 
• Για διάτρητο χώρισµα (ΕΝ 
ISO 13857:2008) 

5.2.5.5.2 

 

 

 

 

 
5.2.5.5.2.1 

 

 

 

 
 

5.2.5.5.2 

 

 

 

 

 

• ∆ιαστάσεις 5.2.3 

• κλειδαριά που να ανοίγει από 
µέσα χωρίς κλειδί και να 
κλείνει και να κλειδώνει χωρίς 
κλειδί 

 

1.Γ.7 Ύπαρξη θυρών ελέγχου ή 
έκτακτης ανάγκης  ή 
καταπακτές 

• Ηλεκτρική ασφάλιση (όταν 
απαιτείται) 

 

 

1.Γ.8 Έµβολο - Κύλινδρος  • Στήριξη   
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• Κατασκευαστής  
∆ιαστάσεις Στοιχεία από 
πινακίδα 

• Έλεγχος διαρροών 
• Σωληνάκι υπερχείλισης 

 

5.9.3.2.5.2 
 

 

• Ρευµατοδότης 
• ∆ιακόπτης φωτισµού φρέατος 
σε οριζόντια απόσταση max 75cm 
από την πόρτα φρέατος και max 
1m από το πάτωµα του επιπέδου 
πρόσβασης 
• Κλήση έκτακτης ανάγκης – 
Τηλέφωνο ανάγκης 
• ∆ιακόπτης στάσης STOP  
Για πυθµένα <1,6m: min 40cm 
πάνω από το πάτωµα του 
επιπέδου πρόσβασης και max 2m 
από τον πυθµένα και οριζόντια 
απόσταση max 75cm από την 
πόρτα. 
Για πυθµένα > 1,6m απαιτούνται 
2 stop. Ένα mın 1m πάνω από το 
πάτωµα του επιπέδου πρόσβασης 
και οριζόντια απόσταση max 
75cm από την πόρτα και ένα max 
1,2m από τον πυθµένα 
• ∆άπεδο στεγανό-
Ελαιοσυλλέκτες 

5.2.1.5 

 

 
 

 

 
Παρ.F 

1.Γ.9 Εξοπλισµός  
    στην κάτω απόληξη φρέατος  
 
 
Θύρα ελέγχου (βλ. 5.2.2.4) ή 
σκάλα για πυθµένα < 2,5m 
 
Θύρα ελέγχου (βλ. 5.2.2.4) για 
πυθµένα > 2,5m 
 

• Χειριστήριο συντήρησης σε 
απόσταση max 30cm από τον 
χώρο προστασίας 
• Για την περίπτωση 
λειτουργίας περισσοτέρων του 
ενός χειριστηρίων συντήρησης, 
απαιτείται συγχρονισµός 
λειτουργίας τους. 

5.12.1.5.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Στήριξη και ασφάλειες των 
συρµατόσχοινων  

     (θάλαµος & βάση κυλίνδρου) 

 

• Αριθµός – ∆ιάµετρος 
συρµ/νων 

 

• Προστατευτικό κάλυµµα 
τροχαλίας 

• ∆ιάµετρος τροχαλίας 

 

5.5.7. 

1.Γ.10 Κατάσταση των µέσων 
ανάρτησης 
 
• Συρµατόσχοινα 
• Τροχαλίες (ανάρτηση 2:1) 

• Στήριξη εµβόλου µε τροχαλία 
(2:1 ανάρτηση) 

• Στήριξη - Ελαστική σύνδεση 
εµβόλου µε  θάλαµο (1:1 
ανάρτηση) 

 

 
5.9.3.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Γ.11 Οδήγηση θαλάµου - 
εµβόλου  

• Κατάσταση, στήριξη πέδιλων   

1.Γ.12 Συσκευή αρπάγης 
Κατασκευαστής / τύπος 

• Στήριξη επί του πλαισίου 
ανάρτησης 
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• ∆ιακόπτης ασφάλειας 
( Στήριξη – µέσο ενεργοποίησης ) 
Μετά την απαλευθέρωση της 
αρπάγης η επιστροφή του 
ανελκυστήρα σε κανονική 
λειτουργία απαιτεί παρέµβαση 
αρµόδιου συντηρητή. 

5.6.2.1.4.3 Αριθµός σειράς / έτος 
κατασκευής 
Σήµανση CE / πεδίο εφαρµογής 
 
 
 
 
Σηµάδι από την αρπάγη επί των 
οδηγών 

• Να είναι οµοιόµορφο και 
στους δύο οδηγούς 

 

• Έλεγχος διακοπής κίνησης 
όταν ανοίγει και 
επανεκκίνηση όταν ο πείρος 
έχει ασφαλίσει min 7mm 

 1.Γ.13 ∆ιατάξεις µανδάλωσης 
θυρών φρέατος ( Κλειδαριές )  
Κατασκευαστής / τύπος 
Σήµανση CE 
Αρ. σειράς / έτος κατασκευής • Έλεγχος Προµανδάλωσης  

 

• Στήριξη - κάλυµµα  1.Γ.14 Τροχαλία τάνυσης 
περιοριστήρα (όπου υπάρχει) 

 
• ∆ιακόπτης ελέγχου 

χαλάρωσης συρµατόσχοινου. 
 

 

2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

• Όταν το έµβολο έχει πλήρως 
εκτονωθεί, τότε ο άνω χώρος 
προστασίας ανά άτοµο µπορεί 
να είναι:  

     είτε τύπου 1: 
             0,40 Χ 0,50 Χ 2,0 (H) m 
     είτε τύπου 2:  
             0,50 Χ 0,70 Χ 1,0 (H) m 
 

5.2.5.7 

 

 
 

 

 
 

• Κατάλληλη σήµανση τύπου  
χώρου προστασίας και 
αριθµού επιτρεπόµενων 
ατόµων 

• Κάγκελο στην οροφή µε 
αποστάσεις >30cm από την 
οροφή 

 

• Ελάχιστο ύψος εξοπλισµού 
οροφής θαλάµου και  οροφής 
φρέατος 0,5m 

 

2.Γ.1 Άνω χώρος προστασίας 
(Σ2)  
         

• τουλάχιστον 10cm πρόσθετοι 
οδηγοί (µε το έµβολο 
τερµατισµένο) 

5.2.5.6.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ο κάτω χώρος προστασίας 
ανά άτοµο µπορεί να είναι:  

    είτε  τύπου 1:  
             0,40 Χ 0,50 Χ 2,0 (H) m 
    είτε τύπου 2:   
            0,50 Χ 0,70 Χ 1,0 (H) m 
    είτε τύπου 3:   
           0,70 Χ 1,00 Χ 0,50 (H) m 

5.2.5.8. 

 
2.Γ.2 Κάτω χώρος προστασίας 
(Καθαρός) 
(Σ2) 
       
 
 
 
Όταν ο θάλαµος έχει συµπιέσει 
πλήρως τους  προσκρουστήρες. 
 
 

• Κατάλληλη σήµανση τύπου  
χώρου προστασίας και 
αριθµού επιτρεπόµενων 
ατόµων 
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• Ελάχιστο ύψος κατωτέρων 
τµηµάτων θαλάµου ή 
ανεστραµµένου εµβόλου  – 
πυθµένα φρέατος >0,50m. 

• Ελάχιστο ύψος κατωτέρων 
τµηµάτων θαλάµου – 
αντικειµένων σε πυθµένα 
φρέατος >0,30m. 

5.2.5.8.2a,

c 

 
 

 

 
5.2.5.8.2b 

 

 

• Αριθµός, διαστάσεις  2.Γ.3 Προσκρουστήρες θαλάµου  
Κατασκευαστής / τύπος 
Σήµανση CE 
Αριθµός σειράς / έτος 
κατασκευής 

• ∆οκιµή επικάθησης µε 
ονοµαστικό φορτίο στο 
θάλαµο (το έµβολο 
ανύψωσης δεν προσκρούει 
στον κύλινδρο) 

 

 

 
5.8.1.4 

 

• ∆ιαστάσεις οδηγών θαλάµου  

• Μέγιστη απόσταση µεταξύ 
των στηριγµάτων οδηγών. 

 

2.Γ.4 Οδηγοί θαλάµου 
(Μετροταινία, Παχύµετρο) 

• Στηρίξεις οδηγών   

 

2.Γ.5 Έλεγχος συνέχειας 
γειώσεων 

• Μεταξύ των µεταλλικών 
µερών της εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα. 

  

3. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
• Ταχύτητα κίνησης µε την 

λειτουργία συντήρησης max 
0,30 m/sec 

5.12.1.5 

• Ο διακόπτης λειτουργία - 
επιθεώρηση και ο διακόπτης 
στάσης STOP είναι δύο 
σταθερών θέσεων  

 

• Τα κοµβία κίνησης ανόδου – 
καθόδου είναι συνεχούς 
πιέσεως, ενεργοποιούµενα µε 
ταυτόχρονη πίεση ενός 
«γενικού» κοµβίου. 
Κατάλληλη σήµανση, 
χρώµατα κοµβίων 

 

• Η λειτουργία επιθεώρησης 
πρέπει να καθιστά ανενεργό το 
κύκλωµα των αυτοµάτων 
θυρών, τις εσωτερικές και 
εξωτερικές κλήσεις και το 
κύκλωµα διόρθωσης.  

 

3.Γ.1 Χειριστήριο επιθεώρησης 
επί του θαλάµου 
 
 
 
 
 
Αποκλεισµός άλλων χειρισµών 
όταν το κύκλωµα κίνησης είναι 
στην συντήρηση  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ύπαρξη ρευµατοδότη & 
διάταξης κλήσης έκτακτης 
ανάγκης για το συντηρητή  
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3.Γ.2 ∆ιάταξη παράκαµψης 
επαφών θυρών θαλάµου και 
ορόφων 

• Απαιτείται για λόγους 
συντήρησης. 

• Πρέπει να είναι στον πίνακα 
ελέγχου ή έκτακτου χειρισµού. 

• ∆εν πρέπει να είναι εφικτή η 
παράκαµψη ταυτόχρονα των 
θυρών θαλάµου και ορόφων. 

• Πριν την εκτέλεση κίνησης 
πρέπει να υπάρχει ένδειξη για 
την κατάσταση της θύρας 
θαλάµου. 

• Μόνο κίνηση σε «συντήρηση» 
και «έκτακτο ηλεκτρικό 
χειρισµό». 

• Κάτω από το θάλαµο πρέπει 
να υπάρχει φαροσειρήνα σε 
περίπτωση κίνησης του 
θαλάµου (55dB). 

5.12.1.8  

3.Γ.3 Θύρες φρέατος 
(Χρήση µετροταινίας) 

• Ύψος τουλάχιστον 2m 5.3.2.1.  

• Τα φύλλα των θυρών είναι 
συνδεδεµένα και κινούνται επί 
οδηγών  

5.3.11.1 

 

• Μηχανισµός για την διατήρηση  
των φύλλων στην θέση τους 
ακόµα κι αν σπάσουν τα µέσα 
οδήγησής τους. 

5.3.5.3.2 

 

• Έλεγχος διακοπής κίνησης 
µέσω των επαφών των θυρών 

 

• Aποµανδάλωση ανάγκης 
(τρίγωνο κλειδί). Max. ύψος 
2m από το πάτωµα, αλλιώς 
ειδικό κλειδί 

5.3.9.3 

 

• Αυτόµατο άνοιγµα όταν 
υπάρχει εµπόδιο (αυτόµατες) 
(φωτοκουρτίνα) 

5.3.6.2.2.1 

3.Γ.3.1 Αυτόµατες- 
Χειροκίνητες 
Τύπος, ∆ιαστάσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Στηρίξεις 
Κενά (max 10mm)  
 
 
 
 

• Με δύναµη κατά το άνοιγµα 
150Ν να µην ανοίγει 
περισσότερο από 30mm οι 
τηλεσκοπικές και 45mm σε 
κεντρικού ανοίγµατος 

• Απαιτήσεις γυάλινων θυρών. 
• Με το θάλαµο εκτός της 

ζώνης και την πόρτα ορόφου 
ανοικτή µε ένα κενό 100 mm, 
θα πρέπει να ελέγχεται ότι η 
πόρτα κλείνει και κλειδώνει. 

5.3.5.3.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

5.3.9.3.4 

6.3.14 

 

 

Κατηγορία Πυρασφάλειας 
(αν απαιτείται) 

• Πυράντοχες θύρες βάσει EN 
81-58. 

5.3.5.2  

3.Γ.3.2 Έλεγχος δύναµης 
κλεισίµατος (στις ηµιαυτόµατες) 

Ελατήρια, Μεντεσέδες   

3.Γ.3.3 Αναγνώριση παρουσίας 
θαλάµου  
 
Φωτισµός 50 Lux  

Παραµένων φωτισµός ή 
ενδεικτικό ΠΑΡΩΝ 
 
Στον όροφο µπροστά από  την 
πόρτα ορόφου (κτήριο) 
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(Σ1)  Α. «Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, δύνανται για λόγους 
ασφαλείας,να µεριµνήσουν για τηλεφωνική σύνδεση του θαλάµου του ανελκυστήρα µε 
πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.» (παρ.5 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 
οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ2604Β/2008)) 
Β. «Στην περίπτωση ανελκυστήρων δηµοσίας χρήσης, η ύπαρξη και λειτουργία διάταξης 
κλήσης έκτακτης ανάγκης καθίσταται υποχρεωτική από 1.7.2009» (παρ. 6 του άρθρου 8 της 
ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)) 
(Σ2) Παράγραφοι 2.Γ.1 και 2.Γ.2 (το πρότυπο ΕΝ 81-20 δεν εφαρµόζεται : 
Σε νέους ανελκυστήρες µεταφοράς επιβατών ή εµπορευµάτων και επιβατών σε υφιστάµενα 
κτίρια, όπου σε ορισµένες περιπτώσεις λόγω των οικοδοµικών περιορισµών που επιβάλλονται 
ενδεχοµένως οι απαιτήσεις του EN 81-20 να µην µπορούν να ικανοποιηθούν, θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη το πρότυπο EN 81-21).  
Υφιστάµενο κτίριο είναι ένα κτίριο που χρησιµοποιείται ή που ήδη χρησιµοποιούνταν πριν από 
την παραγγελία για τον ανελκυστήρα. Ένα κτίριο του οποίου η εσωτερική δοµή ανανεώνεται 
εντελώς θεωρείται ως ένα νέο κτίριο. 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1: 
Το φύλλο ελέγχου εφαρµόζεται και σε περιοδικό έλεγχο χωρίς τη χρήση των δοκιµαστικών 
βαρών. 
  
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2: 
Σε περίπτωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων – ηλεκτρολογικού εξοπλισµού πρέπει να 
εφαρµόζονται: 
• Μετά το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, τα οριζόµενα από τις 
προδιαγραφές ελέγχου. 
• Πριν το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισµοί 
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
 
 
 
Ο  επιθεωρητής       Ηµεροµηνία 
 

 
(Υπογραφή) 
 
Ονοµατεπώνυµο :…………………………………………………………………… 
 
Ειδικότητα/Κατηγορία…………………………………………………………………………. 
 
 
Ελέγχθηκε από : 
 
Εκδόθηκε Έκθεση µε αριθµό……………………………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
Σύµφωνα µε την  ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) 

 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999+A3/2010 
 
 ( Φορέας ελέγχου, Λογότυπο – Τίτλος : ……………………………………………………..  ) 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ:  ΕΛΟΤ 
ΕΝ 81.1 / 1999 + Α3:2010 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΥΠΟΥ:…………………..…. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ) : 
.…………….. 

Εγκαταστάτης  
(Νοµικό ή Φυσικό Πρόσωπο): 

………………………… 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης: 
 

…………………….. 

Συντηρητής  
(Νοµικό ή Φυσικό Πρόσωπο): 

 
…………………….. 

Τόπος εγκατάστασης: 
……………………………….. 

Ιδιοκτήτης / ∆ιαχειριστής: 
………………………… 

Αριθµός Σειράς αν/ρα: 
………………………… 

Έτος εγκατάστασης: 
………………………… 

 

Επιθεωρητής: 
………………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 

……………………………….. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
……………………………….. 

Ηµεροµηνία ελέγχου: 
 

……………………………….. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήριου µηχανισµού: 
 
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΗ: 

- Κατασκευαστής  ………………………………………………….. 
 
- Τύπος  …………………………………………………..……….. 

 
- Ισχύς (kW)  …………………………………………………..……….. 

 
- Ονοµ. φορτίο:………….. …… Ονοµ. ταχ 

(m/sec):……………… 
 

- Αριθµός σειράς / Έτος 
κατασκευής…………………………….. 

 
- Αριθµός στροφών …………………………………….. 

 
- SPH (Starts per hour) / Εκκινήσεις ανά ώρα 

……………….……. 
-  

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ: 
- Κατασκευαστής………………………  
 
- Τύπος  …………………………………………………..……….. 

 
- Αριθµός σειράς / Έτος 

κατασκευής……………………………. 
 

- Σχέση µετάδοσης……………………………………… 
(σε περίπτωση έλλειψης µειωτήρα πρέπει να καταγράφονται 
τα αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία) 
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΕΛΞΗΣ: 
 

- ∆ιάµετρος:………….………………        ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
- Γωνία περιτύλιξης (α):…..……….. 
- Γωνία αυλάκων (γ):.……………… 
- Ανάρτηση:……………. 
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Σηµείο Ελέγχου 

Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

 
Α. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ- 
ΤΡΟΧΑΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
 

Απαιτήσεις 
1 
2 

1: πλήρης κάλυψη 
2: έλλειψη / απόκλιση 

1. Οπτικός έλεγχος    

1.1 Θέση µηχανοστασίου…… • Άνω ή κάτω 
• Όροφος, Αλλού ή Άνευ 

(MRL) 
 

  

1.2 Πόρτα εισόδου 
 

• Πινακίδα 
• Ύψος 1,80m, πλάτος 

0,60m  
• Πόρτα να µην ανοίγει 

προς τα µέσα. 
• Κλειδαριά που ανοίγει 

από µέσα χωρίς κλειδί 
• καταπακτές προσπέλασης 
 

  

1.3 Οικοδοµικά χαρακτηριστικά 
µηχανοστασίου 

 

• Κατάλληλο ύψος ≥2m  
• Εξαερισµός µηχ/σιου 
• Πρόσβαση από 

κοινόχρηστο χώρο 
• ∆άπεδο στεγανό, 

αντιολισθητικό 
• Ύψος πλάκας έδρασης 

µηχανής- δαπέδου 
µηχανοστασίου >50cm 
(σκάλα πρόσβασης) 

• τρόπος πρόσβασης 
• ένας καθαρός οριζόντιος 

χώρος µπροστά από 
τους πίνακες ελέγχου και 
τις καµπίνες, που 
ορίζεται ως ακολούθως: 

1) βάθος, που µετράται από 
την εξωτερική επιφάνεια της 
περίφραξης, τουλάχιστον 
0,70 m, 
2) πλάτος, η µεγαλύτερη 
από τις ακόλουθες τιµές: 
0,50 m ή όλο το πλάτος του 
ερµαρίου ή πίνακα. 
• Πολυεπίπεδο πάτωµα 
• κοιλώµατα και αγωγοί 

στο πάτωµα 
• ύπαρξη άλλων 

ανοιγµάτων 
• άγγιστρα οροφής 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

1.4   Ξένες εγκαταστάσεις • Σωληνώσεις, 
καλωδιώσεις (που δεν 
σχετίζονται µε τον 
ανελκυστήρα) 

• Ύπαρξη άλλου 
εξοπλισµού 

 

  

1.5 Ύπαρξη εξοπλισµού • ∆ιακόπτης Φωτισµού και 
πρίζα εντός του Μηχ/σίου 

• Ενδοεπικοινωνία µεταξύ 
θαλάµου- µηχανοστασίου 
ελλείψει ακουστικής 
επικοινωνίας (πάντα για 
διαδροµή µεγαλύτερη 
από 30 m). 

 

  

1.6 Κινητήριος µηχανή 
 
  
                  
• Τροχαλίες  Έλξης/Παρέκκλισης    
 
 
 
 
 
 
       
• Φρένα 
 

• Πρέπει να υπάρχει µια 
ελεύθερη κατακόρυφη 
απόσταση τουλάχιστον 
0,30 m πάνω από 
απροστάτευτα 
περιστρεφόµενα µέρη της 
µηχανής. Αν η απόσταση 
είναι µικρότερη από 0,30 
m η προστασία πρέπει να 
παρέχεται σύµφωνα µε 
9.7.1 α). ∆είτε επίσης: 
5.7.1.1 ή 5.7.2.2. 

• Έδραση, στάθµη λαδιού, 
διαρροές, βολάν χωρίς 
οπές  

• Έδραση, ∆ιάµετρος  ≥ 
40xD συρµ/νων, 
προφυλακτήρες, 
κατάσταση αυλάκων 
(παραµένουσα υποκοπή) 

• ∆ιατάξεις κατά εκτροπής 
συρµατόσχοινων 

• Φρένο µε διπλά µέσα 
ενεργοποίησης 
ανεξάρτητης 
επενέργειας,  

• Στηρίξεις,  ελατήρια, 
ασφάλειες, µοχλός 
συνεχούς επενέργειας 

• Τροχαλία τριβής στο 
φρέαρ 

• Λειτουργία σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης 
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1.7 Ενδείξεις στάσεων και φοράς 
κίνησης 

• Σήµανση 
συρµατοσχοίνων 

• Βέλη κατεύθυνσης στο 
βολάν ή στην τροχαλία 
τριβής 

  

1.8α Περιοριστήρας Ταχύτητας 
θαλάµου 
(Σ1) 
 
 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Ονοµαστική ταχύτητα 
• Ταχύτητα ενεργοποίησης 
• ∆ιάµετρος 

συρµατόσχοινου 
• ∆ιάµετρος τροχαλίας 
• Ηλεκτρικός διακόπτης 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 

  

1.8β Περιοριστήρας Ταχύτητας 
αντιβάρου 
(Σ1) 
 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Ονοµαστική ταχύτητα 
• Ταχύτητα ενεργοποίησης 
• ∆ιάµετρος 

συρµατόσχοινου 
• ∆ιάµετρος τροχαλίας 
• Ηλεκτρικός διακόπτης 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 

  

1.9 Ηλ. Πίνακας ελέγχου 
ανελ/ρα (Hλεκτρικά µέρη σε 
κλειστό πίνακα) 
 
•  Επιτηρητής Φάσεων  
 

• Κατασκευαστής 
• Στοιχεία πίνακα 
• Ταύτιση µε ηλεκ/λογικό 

σχέδιο 
• Ανεξ/τητη σύνδεση 

γειώσεων 
• Εγκεκριµένα Υλικά  
• Ασφάλειες, συνδέσεις 

καλωδίων 
• Έλεγχος έλλειψης φάσης 

- ∆ιαδοχή φάσεων 
 

  

1.10 Πίνακας κίνησης (380V) 
 

• Γενικός διακόπτης  
(να κλειδώνει στη θέση off)  
• Ασφάλειες (είδος, 

µέγεθος) 
• Καλώδια τροφοδοσίας- 

(∆ιατοµές) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
 

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/06/14-11-2017                                          55/161 
 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 
Αξιο
λόγ
ηση 

Παρατηρήσεις 

1.11 Πίνακας φωτισµού 
θαλάµου – φρέατος (220V) 
 
 

• Ανεξάρτητης παροχής 
από τον πίνακα κίνησης 

• ∆ιακόπτης, ασφάλεια  
     (είδος, µέγεθος) 
• Ρελέ διαφυγής        

(αν απαιτείται) 

  

1.12 Βιβλίο ανελκυστήρα 
 
Επιγραφές, σηµάνσεις στο 
Μηχ/σιο 

• Βιβλίο παρακολούθησης 
• Οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης 
• Οδηγίες απεγκλωβισµού 
• Επιγραφές, σηµάνσεις 

  

1.13 Στοιχεία στερέωσης 
καλυµµάτων  

Τα στοιχεία στερέωσης των 
καλυµµάτων που απαιτείται 
να αφαιρούνται κατά την 
τακτική συντήρηση και 
επιθεώρηση πρέπει να 
παραµένουν στα 
αφαιρούµενα καλύµµατα ή 
στον εξοπλισµό που αυτά 
καλύπτουν. 

  

1.14 Τροχαλιοστάσιο • Θέση εντός εκτός 
φρεατίου 

• Οικοδοµικά 
χαρακτηριστικά 

• ∆ιαστάσεις 
• Αποστάσεις ασφαλείας 
• Θύρες και καταπακτές 
• Ανοίγµατα 
• Φωτισµός και 

ρευµατοδότες 

  

1.15 Σταθµοί χειρισµού 
επιθεώρησης 

• Θέση 
• Αριθµός 
• Μανδαλώσεις 
• ∆ιατάξεις διακοπής 

  

2. Μετρήσεις 
 

Απαιτήσεις   

2.1 Αντίσταση µόνωσης των 
κυκλωµάτων ισχύος και ελέγχου 

• >0,5 ΜΩ για το κύκλωµα 
ισχύος (τάση δοκιµής 
500V) 

• >0,25ΜΩ για τα 
κυκλώµατα χειρισµού και 
ασφάλειας (τάση δοκιµής 
250V) 
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2.2 Ταχύτητες κίνησης  
 

• (χωρίς φορτίο) 
     ταχύτητα ανόδου 
     ταχύτητα καθόδου 
• (µε ονοµαστικό φορτίο) 
     ταχύτητα ανόδου  
     Ταχύτητα καθόδου 
• Ταχύτητα ανόδου µε 

βάρος αντιστάθµισης 
(±5% ονοµαστικής) 

• Ταχύτητα καθόδου µε 
βάρος αντιστάθµισης 
(±8% ονοµαστικής) 

  

2.3 Μήκος ανύψωσης - 
Υπερδιαδροµές 
 

• Άνω (mm) (µε πλήρως 
συµπιεσµένους τους 
προσκρουστήρες 
αντιβάρου) 

• Κάτω (mm) (µε πλήρως 
συµπιεσµένους τους 
προσκρουστήρες 
θαλάµου) 

  

2.4 Μέτρηση έντασης φωτισµού • Ένταση τουλάχιστον 200 
lux στο επίπεδο του 
δαπέδου στο 
µηχανοστάσιο 

• Ένταση τουλάχιστον 100 
lux στις τροχαλίες στο 
τροχαλιοστάσιο 

  

3. ∆οκιµές Απαιτήσεις   
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Λειτουργία οριακών  
     διακοπτών άνω και κάτω 
 
Ενεργοποίηση άµεσα µετά τις 
ακραίες-τελικές στάσεις  

• Μετά την ενεργοποίησή 
τους το κύκλωµα 
ασφαλείας µένει ανοικτό 
(όχι αυτόµατη 
επαναφορά λειτουργίας) 

• Επιστροφή στην αρχική 
θέση µετά την 
αποµάκρυνση του µέσου 
ενεργοποίησης 

• Η επιστροφή του 
ανελκυστήρα σε 
κανονική λειτουργία δεν 
πρέπει να γίνεται 
αυτόµατα. 
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3.2  
Σύστηµα αρπάγης Περιοριστήρα  
 
Έλεγχος προς τα κάτω και προς 
τα πάνω. 

Βάρη του εγκαταστάτη 
 Προς τα κάτω χωρίς 
φορτίο και ονοµαστική 
ταχύτητα (αρπάγη 
ακαριαίας πέδησης)  
• Προς τα κάτω χωρίς 

φορτίο και ονοµαστική 
ταχύτητα ή χαµηλότερη 
(αρπάγη προοδευτικής 
πέδησης)  

• Προς τα πάνω χωρίς 
φορτίο και µε ονοµαστική 
ταχύτητα  (αρπάγη 
ακαριαίας πέδησης). 

• Προς τα πάνω χωρίς 
φορτίο και µε ονοµαστική 
ταχύτητα ή χαµηλότερη 
(αρπάγη προοδευτικής 
πέδησης).  

• ∆οκιµή από περιοριστήρα 
ταχύτητας. 

• Έλεγχος ταχύτητας 
ενεργοποίησης 
περιοριστήρα ταχύτητας. 

• Ύπαρξη συστήµατος στο 
µηχανοστάσιο για 
εµπλοκή & απεµπλοκή 
του περιοριστήρα 
ταχύτητας όταν δεν είναι 
προσβάσιµος.  

• Αρπάγη διπλής 
κατεύθυνσης (ανόδου – 
καθόδου) ή 

• Αρπάγη καθόδου & 
αρπάγη στο αντίβαρο ή 

• Αρπάγη καθόδου και 
φρένο στην τροχαλία 
τριβής 
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3.2α Φρένο στην τροχαλία 
τριβής 
(ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) 
(Σ1) 
 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 

  
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Ικανότητα έλξης 
Τροχαλίας  

• Πέδηση µε 25% 
Υπέρβαρο στο θάλαµο 
κατά την κάθοδο ή µε 
άδειο θάλαµο κατά την 
άνοδο  (µέγιστη 
ολίσθηση 1cm/στάση) 

  

3.4 Αντίβαρο 
 

Βάρος σύµφωνα µε την 
µελέτη 

• Έλεγχος εξισορρόπησης 
µε αµπεροµέτρηση ή 
χειροκίνητα στο βολάν 

(θάλαµος µε ποσοστό του 
ονοµαστικού φορτίου 
σύµφωνα µε τεχνικό 
φάκελο) 

  

3.5 Ολίσθηση 
συρµατόσχοινων επί της 
τροχαλίας  

• Με άδειο θάλαµο όταν το 
αντίβαρο έχει επικαθήσει 

Ο θάλαµος δεν µπορεί να 
ανυψωθεί όταν το 
αντίβαρο έχει συµπιέσει 
πλήρως τους 
προσκρουστήρες του 
(ολίσθηση 
συρµατοσχοίνων επί της 
τροχαλίας) 

  

3.6 Έλεγχος φρένων 
(διπλά αυτόνοµα φρένα)  
 
Χειρισµός Κυκλώµατος 
επαναφοράς. 

• Με 25% υπέρβαρο και 
ονοµ. ταχύτητα για κάθε 
µία σιαγώνα του φρένου 
ξεχωριστά  

• Όταν η δύναµη για την 
κίνηση του θαλάµου µε 
ονοµ. φορτίο µέσω του 
βολάν είναι µεγαλύτερη 
από 40 Kg. 

  

3.7 Έλεγχος διακοπής 
κινήσεων µε 
βραχυκύκλωµα,  
Έλεγχος ηλεκτρικών 
διαρροών  
 
 

     Είδος προστασίας 
(ασφάλειες, ρελέ 
διαφυγής) 
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3.8 Χρονικό διαδροµής 
 
 
Επιστροφή σε κανονική 
λειτουργία µε την 
επέµβαση αρµοδίου         

• Όταν δεν υπάρχει 
κίνηση, µε την µηχανή 
υπό τάση 

• Ενεργοποίηση εντός 20-
45 sec 

• ∆εν επηρεάζει το 
κύκλωµα συντήρησης   

  

3.9 Ηλεκτρική διάταξη 
ανίχνευσης της 
θερµοκρασίας 

• «κόβει» αφού ο θάλαµος 
καταλήξει σε µια στάση 

• Επανέρχεται αυτόµατα 
όταν πέσει η 
θερµοκρασία εντός 
επιτρεπτών ορίων. 

  

3.10 Γενικός διακόπτης Έλεγχοι σύµφωνα µε το 
13.4 

  

3.11 Γείωση 
µηχανοστασίου 

Επαλήθευση της ηλεκτρικής 
αγωγιµότητας της σύνδεσης 
µεταξύ του κύριου 
ακροδέκτη γείωσης του 
µηχανοστασίου και των 
διαφορετικών µερών τα 
οποία τυχαία µπορούν να 
βρεθούν υπό τάση. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
 

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/06/14-11-2017                                          60/161 
 

 
 
 
 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

Β. ΘΑΛΑΜΟΣ Απαιτήσεις   

1. Γενικά 
     

� Ένδειξη φορτίου -
ατόµων 

• Αριθµός σειράς, έτος 
εγκατάστασης,  

• Κοµβία ορόφων 
• Σήµατα ένδειξης ορόφου 

(ηλεκτρονικά ή άλλα) 
• Εξαερισµός (1% της 

ωφέλιµης επιφάνειας 
πάνω και κάτω) 

• Μηχανική αντοχή 
τοιχωµάτων 

      (30 daN σε 5 cm2) 
• Φωτισµός (τουλάχιστον 

50 Lux) 
• ∆ιαστάσεις θαλάµου 

(πλάτος, βάθος, ύψος) 
• Συµφωνία µε 

µηχανολογικό σχέδιο 

  

2. Θύρες εισόδου 
 

• Συµφωνία µε 
µηχανολογικό σχέδιο 

• Τύπος θυρών 
• ∆ιαστάσεις θυρών 
• Μηχανική αντοχή (30 

daN σε 5 cm2) 
• ∆ύναµη κατά το κλείσιµο 

(max 15 daN) 
• Αυτόµατο άνοιγµα όταν 

υπάρχει εµπόδιο 
(αυτόµατες) 

• Ηλεκτρικές επαφές 
• Οδήγηση φύλλων ή 

µεντεσέδες 
• Κενά Max 10mm 
• Ύπαρξη φωτοκύτταρου ή 

ανιχνευτή «κουρτίνας» 
(αυτόµατες) 

• Μπουτόν αναστροφής 
της κίνησης κλεισίµατος 
των θυρών θαλάµου 
(door open) (αυτόµατες) 
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3. Φώτα ασφάλειας και 
κλήση ανάγκης 

• Φωτισµός ασφαλείας  
• Κοµβίο κλήσης έκτακτης 

ανάγκης (alarm) 
• ∆ιάταξη αµφίδροµης 

επικοινωνίας µε δυνατότητα 
µόνιµης σύνδεσης υπηρεσίας 
άµεσης βοήθειας. (Σ2) 
(δοκιµή λειτουργίας)  

  

4. Ποδιά προστασίας κάτω 
από το κατώφλι της εισόδου 

• Ύψος 75 cm σε όλο το 
πλάτος της εισόδου, 
κατακόρυφη µε κλίση min. 
60° στην απόληξη 

• Μηχανική αντοχή 

  

5. Ένδειξη και έλεγχος 
υπερφόρτωσης 

• 10% του ονοµαστικού 
φορτίου (max. 75 kg) 

• Αδυναµία εκκίνησης 
• Φωτεινά και / ή οπτικά 

σήµατα στο θάλαµο 

  

6. Ανεξέλεγκτη κίνηση 
θαλάµου 

• Μέσα µηχανικά-ηλεκτρικά 
• Πιστοποιητικό τύπου 
• Τρόπος επέµβασης διακοπής 
• Ανεξαρτησία από τα 

λειτουργικά εξαρτήµατα της 
εγκατάστασης εκτός και αν 
αυτά είναι σχεδιασµένα µε 
πλεονάζοντα στοιχεία και 
αυτοεπιτηρούνται για τη 
σωστή λειτουργία τους 

• Εγχειρίδιο λειτουργίας 
 

  

7. ∆ιάκενα µεταξύ θαλάµου 
και τοίχου του φρέατος που 
βρίσκεται προς την πλευρά 
της εισόδου στο θάλαµο 

• Μετρήσεις σύµφωνα µε την 
11.2.4 

  

8. Κανονική στάση του 
θαλάµου στις αποβιβάσεις 
και ακρίβεια ισοστάθµισης 

• Η ακρίβεια της στάσης του 
θαλάµου πρέπει να είναι ± 
10 mm, 

• Ένα επίπεδο ακρίβειας 
ισοστάθµισης ± 20 mm 
πρέπει να διατηρείται. Εάν, 
κατά τη διάρκεια π.χ. 
επιβίβασης- αποβίβασης, 
ξεπερνιέται η τιµή των 20 
mm, πρέπει να διορθώνεται. 

  

9. Σύστηµα αυτοεπιτήρησης • Πιστοποιητικό τύπου 
• Σε περίπτωση ανίχνευσης 
λειτουργικής αστοχίας ο 
ανελκυστήρας τίθεται εκτός 
λειτουργίας.  
• Η επαναφορά του σε 

λειτουργία απαιτεί την 
επέµβαση εξειδικευµένου 
προσώπου. 
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10. ∆ιάταξη ακινητοποίησης 
Θαλάµου 

• Η ενεργοποίηση της 
επιτηρείται από ηλεκτρική 
διάταξη ασφαλείας (PESSRAL µε 
επίπεδο ασφάλειας 
ακεραιότητας SIL 1-SIL 3) που    
θέτει τον ανελκυστήρα εκτός 
λειτουργίας. 
• Η επαναφορά της διάταξης σε 
πλήρη λειτουργική ετοιµότητα 
δεν απαιτεί πρόσβαση στο 
θάλαµο ή το αντίβαρο. 
• Η επαναφορά του 

ανελκυστήρα σε λειτουργία 
απαιτεί την επέµβαση 
εξειδικευµένου προσώπου. 

 
 

  

11. ∆οκιµές 
 

   

11.1 Αποστάσεις 
ακινητοποίησης 

Η ενεργοποίηση του συστήµατος 
προστασίας έναντι ΑΚΘ 
ακινητοποιεί το θάλαµο 
(θάλαµος άδειος στην άνοδο, 
θάλαµος µε το 100% του 
ωφέλιµου φορτίου στην κάθοδο) 
ως ακολούθως: 
προς κάθε κατεύθυνση: 
max. 1.200 mm από τη στάση 
κάθοδος: 
απόσταση κατωφλίου θύρας 
φρέατος – υπέρθυρου θύρας 
θαλάµου  
min. 1.000 mm 
άνοδος: 
απόσταση κατωφλίου θύρας 
θαλάµου – υπέρθυρου θύρας 
φρέατος  
min. 1.000 mm 
άνοδος: 
απόσταση κατωφλίου θύρας 
φρέατος – κάτω ακµής της 
ποδιάς θαλάµου  
max. 200 mm  
 
 

  

11.2 ∆ιάταξη Ανίχνευσης 
ΑΚΘ 

• ∆ιακόπτης ασφαλείας ή 
κύκλωµα ασφαλείας ή 
(PESSRAL min SIL2) 
• Ενεργοποίηση το αργότερο 

τη στιγµή εξόδου του θαλάµου 

από τη ζώνη αποµανδάλωσης. 
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11.3. Λειτουργικές δοκιµές Λειτουργικές δοκιµές από τις 

παρακάτω συσκευές, εάν είναι 

διαθέσιµες: 

• µηχανική συσκευή για την 

παρεµπόδιση της 

µετακίνησης του θαλάµου 

(6.4.3.1),   

• µηχανική συσκευή για το 

σταµάτηµα του θαλάµου 

(6.4.4.1). Πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην 

ασφάλεια εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται ως 

µηχανική συσκευή, π.χ. όταν 

ενεργοποιείται στην 

επέµβαση έκτακτης ανάγκης 

η ταχύτητα και ο θάλαµος 

είναι κενός.   

• πλατφόρµα (6.4.5),  

• µηχανική συσκευή για το 

κλείδωµα του θαλάµου ή 

κινητών στάσεων (6.4.5.2),  
• συσκευές για έκτακτη 

ανάγκη και δοκιµές 
λειτουργίας (6.6). 

  

11.4. ∆οκιµές θαλάµου • Σταµάτηµα του θαλάµου στις 
αποβιβάσεις και ακριβές 
αλφάδιασµα (12.12),  

• επαληθεύεται η ακρίβεια 
διακοπής του θαλάµου ώστε 
να συµµορφώνεται µε το 
12.12, σε όλες τις 
αποβιβάσεις, και στις δύο 
κατευθύνσεις για ενδιάµεσα 
πατώµατα,   

• Επιβεβαίωση ότι ο θάλαµος 
διατηρεί την ακρίβεια 
οριζοντίωσης σύµφωνα µε το 
12.12 κατά τη διάρκεια των 
συνθηκών επιβίβασης και 
αποβίβασης. Αυτός ο 
έλεγχος πρέπει να γίνεται 
στο πιο δυσµενές πάτωµα.  

  

Γ. ΦΡΕΑΡ Απαιτήσεις   

1. Οπτικός έλεγχος    

1.1 Ύπαρξη φωτισµού 
 

• Φώτα 0.5 m από το ανώτερο 
και το κατώτερο σηµείο του 
φρέατος και min 50 Lux 
ενδιάµεσα 

  

1.2 Ύπαρξη εξαερισµού • Άνοιγµα min. διαστάσεων 
1% της οριζόντιας 
επιφάνειας του φρέατος στην 
άνω απόληξη 
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1.3 Τοιχώµατα,  
αποστάσεις από τον θάλαµο, 
εµβαθύνσεις 

• Άκαυστα, µηχανικής αντοχής 
• 15cm max. απόσταση από το 

κατώφλι του θαλάµου, 20 cm 
για max. 50 cm ύψος 

• Κατωκάσια πλήρη στο 
διάστηµα της ζώνης 
αποµανδάλωσης των θυρών. 

  

1.4  Ξένες εγκαταστάσεις  
 

• Σωληνώσεις, καλωδιώσεις 
κ.λπ. 

• Πρέπει να λαµβάνονται 
µέτρα ώστε να 
προλαµβάνεται η παρεµβολή 
άλλου εξοπλισµού στη 
λειτουργία του ανελκυστήρα. 

 
 

  

1.5 Ύπαρξη πλέον του ενός 
ανελκυστήρα σε κοινό 
φρεάτιο 
 
 

• Χώρισµα σε όλο το ύψος του 
φρέατος όταν η απόσταση 
µεταξύ κινουµένων µερών 
γειτονικών ανελκυστήρων 
είναι µικρότερη από 50 cm 

• Όταν η απόσταση είναι 
µεγαλύτερη από 50cm 
διαχωριστικό σε ύψος 2.5 m 
πάνω από το κατώτατο 
σηµείο διαδροµής των 
κινουµένων µερών. 

• Για διάτρητο χώρισµα µε 
παράγραφο § 5.6 ΕΛΟΤ ΕΝ 
81.1:1999   

  

1.6 Ύπαρξη θυρών ελέγχου 
ή έκτακτης ανάγκης 

• ∆ιαστάσεις 
• Κατάλληλη κλειδαριά 

(πανικού) 
• Ηλεκτρική ασφάλιση 
 
 
 

  

1.7 Εξοπλισµός στην κάτω 
απόληξη φρέατος  
 
 

• Ρευµατοδότης 
• ∆ιακόπτης φωτισµού φρέατος 
• Κλήση έκτακτης ανάγκης  
• ∆ιακόπτης στάσης STOP 

προσβάσιµος (2 σταθερών 
θέσεων µε προστασία από 
ακούσιο χειρισµό) 

• ∆άπεδο στεγανό-
Ελαιοσυλλέκτες 
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1.7α Θύρα ελέγχου ή σκάλα 
στην κάτω απόληξη φρέατος 

• Συµφωνία µε µηχανολογικό 
σχέδιο 

• Όταν το βάθος είναι 
µεγαλύτερο από 2.5m 

• ∆ιαστάσεις 
• Κατάλληλη κλειδαριά 

(πανικού) 
• Ηλεκτρική ασφάλιση 

  

1.8 Κατάσταση των µέσων 
ανάρτησης 
 
• Συρµατόσχοινα 
• Τροχαλίες (ανάρτηση 

2:1) 

• Στήριξη και ασφάλειες των 
συρµατόσχοινων  (θάλαµος & 
αντίβαρο) 

• Αριθµός & ∆ιάµετρος 
συρµ/νων 

• Προστατευτικό κάλυµµα 
τροχαλίας 

• ∆ιάµετρος τροχαλίας 

  

1.9 Οδήγηση θαλάµου - 
αντιβάρου 

• Κατάσταση, στήριξη 
ολισθητήρων (πέδιλων) 

  

1.10 Συσκευή αρπάγης 
θαλάµου 
(Σ1) 
 

• Κατασκευαστής 
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Πεδίο εφαρµογής 
• Συµφωνία µε τεχνικό φάκελο 
• Στήριξη επί του πλαισίου 

ανάρτησης 
• ∆ιακόπτης ασφάλειας 

(Στήριξη – µέσο 
ενεργοποίησης) 

  

1.10α Σηµάδι από τη δοκιµή 
της αρπάγης επί των οδηγών 
θαλάµου 

• Να είναι οµοιόµορφο και 
στους 2 οδηγούς 
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Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

1.10β Συσκευή αρπάγης 
αντιβάρου (όταν υπάρχει) 
(Σ1) 
 

• Κατασκευαστής 
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Πεδίο εφαρµογής 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 
• Στήριξη επί του πλαισίου 

ανάρτησης αντιβάρου 
• ∆ιακόπτης ασφάλειας 

(Στήριξη – µέσο 
ενεργοποίησης) 

  

1.10γ Σηµάδι από τη 
δοκιµή της αρπάγης επί 
των οδηγών αντιβάρου 
(όταν υπάρχει αρπάγη στο 
αντίβαρο) 

• Να είναι οµοιόµορφο και 
στους 2 οδηγούς 

  

1.11 ∆ιατάξεις µανδάλωσης 
θυρών φρέατος  
( Κλειδαριές )  
(Σ1) 
 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Χαρακτηριστικά 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο  
• Έλεγχος διακοπής 

κίνησης όταν ανοίγει και 
επανεκκίνηση όταν ο 
πείρος έχει ασφαλίσει 
min 7mm 

• Έλεγχος 
Προµανδάλωσης 

  

1.12 Τροχαλία τάνυσης 
περιοριστήρα  
 
 

• Στήριξη - κάλυµµα  
• ∆ιακόπτης ελέγχου 

χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου. 

  

1.13 Πλατφόρµα 
συντήρησης 

Θέση, ασφάλεια, διαστάσεις 
κ.λπ. 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

2. Μετρήσεις Απαιτήσεις   

 • Το πλάτος πρέπει να είναι 
το λιγότερο ίσο µε αυτό 
του αντιβάρου ή του 
βάρους αντιστάθµισης 
συν 0,10 m σε κάθε 
πλευρά 

  

2.1 Άνω χώρος προστασίας  
 

• Ύψος άνω απόληξης 
φρέατος (τελειωµένο 
δάπεδο τελευταίας άνω 
στάσης έως το 
χαµηλότερο σηµείο 
οροφής φρέατος) 

Όταν το αντίβαρο έχει 
συµπιέσει πλήρως τους 
προσκρουστήρες.  
• Ελάχιστο ύψος στέγης 

θαλάµου–οροφής 
φρέατος≥1 m +0.0035v2 

• Ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο 0,50 x 
0,60 x 0,80 m στη στέγη 
του θαλάµου 

• Ελάχιστο 0.1+0.0035U2 
m οδηγός από πέδιλο 
ολίσθησης 

• Ελάχιστο ύψος πλαισίου 
ανάρτησης - οροφής 
φρέατος 0.3 +0.0035v2 
m 

  

2.2 Κάτω χώρος 
προστασίας        
 

• Ύψος κάτω απόληξης 
φρέατος 

Όταν ο θάλαµος έχει 
συµπιέσει πλήρως τους 
προσκρουστήρες 
• Ελάχιστο ύψος 

κατώτερων τµηµάτων 
θαλάµου– πυθµένα 
φρέατος > 0,50 m 

• Ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο 0,50 x 
0,60 x 1,00 m στον 
πυθµένα του φρέατος 
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Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

2.3 Προσκρουστήρες 
θαλάµου 
(Σ1) 
 

• Αριθµός, διαστάσεις 
• ∆οκιµή επικάθησης 

χωρίς φορτίο στο 
θάλαµο 

• Για υδραυλικούς 
προσκρουστήρες δοκιµή 
µε ονοµαστική ταχύτητα. 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Χαρακτηριστικά / πεδίο 

εφαρµογής 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 

  

2.3α Προσκρουστήρες 
αντιβάρου 
(Σ1) 
 

• Αριθµός, διαστάσεις 
• ∆οκιµή επικάθησης 
• Για υδραυλικούς 

προσκρουστήρες δοκιµή 
µε ονοµαστική ταχύτητα. 

• Κατασκευαστής 
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Χαρακτηριστικά / πεδίο 

εφαρµογής 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 

  

2.4 Οδηγοί θαλάµου - 
αντιβάρου 
 

• ∆ιαστάσεις οδηγών 
θαλάµου 

• ∆ιαστάσεις οδηγών 
αντιβάρου 

• Mέγιστη απόσταση 
µεταξύ των στηριγµάτων 
οδηγών ( l ) 

• Στηρίξεις οδηγών  

  

2.5 Έλεγχος συνέχειας 
γειώσεων 

• Μεταξύ των µεταλλικών 
µερών της εγκατάστασης 
του ανελκυστήρα. 
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Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

3. ∆οκιµές λειτουργίας Απαιτήσεις   

• Ο διακόπτης λειτουργία - 
επιθεώρηση και ο 
διακόπτης στάσης STOP 
είναι δύο σταθερών 
θέσεων  

• Τα κοµβία κίνησης 
ανόδου – καθόδου είναι 
συνεχούς πιέσεως 

• Η λειτουργία 
επιθεώρησης πρέπει να 
καθιστά ανενεργό το 
κύκλωµα των αυτοµάτων 
θυρών και τις εσωτερικές 
- εξωτερικές κλήσεις. 

 3.1 Χειριστήριο 
επιθεώρησης επί του 
θαλάµου 
 
 
 
 
Αποκλεισµός άλλων 
χειρισµών όταν το 
κύκλωµα κίνησης είναι 
στην συντήρηση  

• Ύπαρξη διάταξης κλήσης 
έκτακτης ανάγκης για το 
συντηρητή & 
ρευµατοδότης 

 

 

3.2 Θύρες φρέατος 
 

• Ύψος τουλάχιστον 2m   

3.2.1 Αυτόµατες- 
Χειροκίνητες 
 

• Τα φύλλα των θυρών 
είναι συνδεδεµένα και 
κινούνται επί οδηγών  

• Έλεγχος διακοπής 
κίνησης µέσω των 
επαφών των θυρών 

• Aποµανδάλωση ανάγκης 
(τρίγωνο κλειδί) 

• Τύπος 
• ∆ιαστάσεις 
• Μηχανική αντοχή 
• Στηρίξεις 
• Κενά (max. 10mm) 

  

3.2.2 Έλεγχος δύναµης 
κλεισίµατος (στις 
ηµιαυτόµατες) 

Ελατήρια, Μεντεσέδες   

3.2.3 Αναγνώριση 
παρουσίας θαλάµου, 
Φωτισµός 50 Lux  

   

 
 

(Σ1) Σε περίπτωση αντικατάστασης τους µετά την 01.07.1999 και µέχρι την 19.04.2016 τα 
Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
95/16/ΕΚ. Από τις 20.04.2016 τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 

 
(Σ2) 
Α. «Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, δύνανται για λόγους ασφαλείας, να 
µεριµνήσουν για τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.» (παρ.5 του άρθρου 8 της ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)) 
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Β. «Στην περίπτωση ανελκυστήρων δηµοσίας χρήσης, η ύπαρξη και λειτουργία διάταξης κλήσης 
έκτακτης ανάγκης καθίσταται υποχρεωτική από 1.7.2009» (παρ. 6 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 
οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)) 

 
 
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1: 
 
∆ιευκρινίζεται ότι το φύλλο ελέγχου εφαρµόζεται σε: 
Α) Ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν την περίοδο 01/07/1999 έως 31/12/2011, χωρίς 
τις απαιτήσεις του Προσαρτήµατος Α3. 
Β) Ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν την περίοδο 01/01/2012 έως 31/08/2017, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων του Προσαρτήµατος Α3. 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2: 

 
Σε περίπτωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων – ηλεκτρολογικού εξοπλισµού πρέπει να 
εφαρµόζονται: 
• Μετά το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, τα οριζόµενα από τις 
προδιαγραφές ελέγχου. 
• Πριν το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, οι εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισµοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:    

 
Ο επιθεωρητής  Ηµεροµηνία 
 
 
(Υπογραφή) 

 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
……………………………….. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
……………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
Σύµφωνα µε την  ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) 

και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999+A3/2010 
 

                 ( Φορέας ελέγχου, Λογότυπο–Τίτλος : …………………………………………………….. ) 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΕΛΟΤ 
ΕΝ 81.2 / 1999 + Α3:2010 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΥΠΟΥ:…………………..… 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ) : 
.………… 

Εγκαταστάτης  
(Νοµικό ή Φυσικό 

Πρόσωπο): 
………………………… 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης: 
 

…………………….. 

Συντηρητής  
(Νοµικό ή Φυσικό 

Πρόσωπο): 
…………………….. 

Τόπος εγκατάστασης: 
 

………………………… 
Ιδιοκτήτης / ∆ιαχειριστής: 

 
………………………… 

Αριθµός Σειράς αν/ρα: 
 

………………………… 
Έτος εγκατάστασης: 

 
………………………… 

Επιθεωρητής: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
……………………………….. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
 

……………………………….. 
 

Ηµεροµηνία ελέγχου: 
 

……………………………….. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά υδραυλικού συγκροτήµατος: 
 
∆ΟΧΕΙΟ ΛΑ∆ΙΟΥ: 

- Κατασκευαστής  ………………………………………………….. 
- Τύπος…………………………………………………… 
- Αριθµός σειράς / Έτος 

κατασκευής……………………………… 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ: 

- Κατασκευαστής…………………………………………………… 
- Τύπος……………………………………………………………… 

ΑΝΤΛΙΑ: 
- Κατασκευαστής……………………………………………………. 
- Παροχή ……………………………………………………………. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 
- Ελάχιστη στατική πίεση…………………………………………. 
- Μέγιστη στατική πίεση…………………………………………… 
- Πίεση ανακούφισης:……………………………………………… 
- Ιξώδες λαδιού…………………………………………………….. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 
- Ισχύς………………………………………………………………. 
- Ονοµαστικό ρεύµα……………………………………………….. 
- Ρεύµα εκκίνησης…………………………………………………. 
- Τύπος εκκίνησης…………………………………………………. 
- Τάση………………………………………………………………. 
- Αριθµός σειράς…………………………………………........…… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο-
λόγη
ση 
 

Παρατηρήσεις 
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Α. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - 
ΤΡΟΧΑΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

1 
2 

1: πλήρης κάλυψη 
2: έλλειψη/ απόκλιση 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο-
λόγη
ση 
 

Παρατηρήσεις 

1. Οπτικός έλεγχος    

1.1 Θέση µηχανοστασίου  • Άνω ή κάτω 
• Όροφος, Αλλού ή Άνευ 

(MRL) 
 

  

1.2 Θύρα εισόδου 
 

• Πινακίδα 
• Ύψος 1,80m, πλάτος 

0,60m  
• Να µην ανοίγει προς τα 

µέσα 
• Κλειδαριά που ανοίγει από 

µέσα χωρίς κλειδί 
• καταπακτές προσπέλασης 
 
 

  

1.3 Οικοδοµικά 
χαρακτηριστικά 
µηχανοστασίου 

 

• Τρόπος πρόσβασης 
• Κατάλληλο ύψος ≥2m  
• Εξαερισµός µηχ/σιου 
• Πρόσβαση από 

κοινόχρηστο χώρο 
• ∆άπεδο στεγανό, 

αντιολισθητικό 
• ένας καθαρός οριζόντιος 

χώρος µπροστά από τους 
πίνακες ελέγχου και τις 
καµπίνες, που ορίζεται ως 
ακολούθως:  

1) βάθος, που µετράται από 
την εξωτερική επιφάνεια της 
περίφραξης, τουλάχιστον 
0,70 m, 
2) πλάτος, η µεγαλύτερη από 
τις ακόλουθες τιµές: 0,50 m 
ή όλο το πλάτος του 
ερµαρίου ή πίνακα. 
• Πολυεπίπεδο πάτωµα  
• κοιλώµατα και αγωγοί στο 

πάτωµα 
• ύπαρξη άλλων ανοιγµάτων 
• άγγιστρα οροφής 
 
 

  

1.4    Ξένες εγκαταστάσεις • Σωληνώσεις, καλωδιώσεις 
κ.λπ. 

• ύπαρξη άλλου εξοπλισµού 
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1.5 Ύπαρξη εξοπλισµού • ∆ιακόπτης Φωτισµού και 
πρίζα εντός του Μηχ/σίου 

• ∆υνατότητα ακουστικής 
επικοινωνίας µε τον 
θάλαµο 

 

  

1.6 ∆οχείο λαδιού,  
     Μπλοκ  Βαλβίδων 
ελέγχου, Κινητήριος 
Μηχανισµός 

• Ύπαρξη σχεδίου και 
οδηγιών ρυθµίσεως των 
βαλβίδων 

• Χειραντλία 
• Στάθµη λαδιού 
• Πρέπει να υπάρχει µια 

ελεύθερη κατακόρυφη 
απόσταση τουλάχιστον 
0,30 m πάνω από 
απροστάτευτα 
περιστρεφόµενα µέρη της 
µηχανής. Αν η απόσταση 
είναι µικρότερη από 0,30 
m η προστασία πρέπει να 
παρέχεται σύµφωνα µε 
9.7.1 α). ∆είτε επίσης: 
5.7.1.1 ή 5.7.2.2. 

• Τροχαλία τριβής στο 
φρέαρ 

• Λειτουργία σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης 

• θέση Shut-off valve  
• ευκολία στο γέµισµα 

άδειασµα δοχείου 
 

  

1.7 Υδραυλικές 
σωληνώσεις 
 

• Κατασκευαστής, τύπος 
σωλήνα 

• Σήµανση (ηµεροµηνία και 
πίεση δοκιµής) >5 * Pst 

• Συνδέσεις, στηρίξεις, 
περάσµατα 

• Επιτρεπτή ακτίνα κάµψης 
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1.8 Περιοριστήρας 
Ταχύτητας 
(όταν υπάρχει) 
(Σ1) 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αρ. σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Ονοµαστική ταχύτητα 
• Ταχύτητα ενεργοποίησης 
• ∆ιάµετρος 

συρµατόσχοινου 
• Ηλεκτρικός διακόπτης 

  

1.9 Ηλ. Πίνακας ελέγχου 
ανελ/ρα - (Τα ηλεκτρικά 
µέρη σε κλειστό πίνακα) 
 
 
•  Επιτηρητής Φάσεων  
 

• Κατασκευαστής 
• Στοιχεία πίνακα 
• Ταύτιση µε ηλεκ/λογικό 

σχέδιο 
• Ανεξ/τητη σύνδεση 

γειώσεων 
• Εγκεκριµένα Υλικά 
• Ασφάλειες, συνδέσεις 

καλωδίων 
• Ένδειξη στάσεων 

(ανεξάρτητης Παροχής) 
• Έλεγχος έλλειψης φάσης -

∆ιαδοχή    φάσεων 

  

1.10 Πίνακας κίνησης 
(380V) 
 

• Γενικός διακόπτης  
(να κλειδώνει στη θέση 
off)  

• Ασφάλειες (είδος, 
µέγεθος) 

• Καλώδια τροφοδοσίας – 
(∆ιατοµές) 

  

1.11 Πίνακας φωτισµού 
θαλάµου – φρέατος (220V) 
 
 
 
 

• Ανεξάρτητης παροχής 
από τον πίνακα κίνησης   

• ∆ιακόπτης, ασφάλεια  
(είδος, µέγεθος) 

• Ρελέ διαφυγής (αν 
απαιτείται) 

  

1.12 Βιβλίο ανελκυστήρα 
 
Επιγραφές, σηµάνσεις στο 
Μηχ/σιο 

• Βιβλίο παρακολούθησης 
• Οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης 
• Οδηγίες απεγκλωβισµού 
• Επιγραφές, σηµάνσεις 

  

1.13 Στοιχεία στερέωσης 
καλυµµάτων  

Τα στοιχεία στερέωσης των 
καλυµµάτων που απαιτείται να 
αφαιρούνται κατά την τακτική 
συντήρηση και επιθεώρηση 
πρέπει να παραµένουν στα 
αφαιρούµενα καλύµµατα ή 
στον εξοπλισµό που αυτά 
καλύπτουν. 
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1.14 Τροχαλιοστάσιο • Θέση εντός εκτός φρεατίου 
• Οικοδοµικά χαρακτηριστικά 
• ∆ιαστάσεις 
• Αποστάσεις ασφαλείας 
• Θύρες και καταπακτές 
• Ανοίγµατα 
• Φωτισµός και 

ρευµατοδότες 

  

1.15 Σταθµοί χειρισµού 
επιθεώρησης 

• Θέση 
• Αριθµός 
• Μανδαλώσεις 
• ∆ιατάξεις διακοπής 

  

2. Μετρήσεις Απαιτήσεις   

2.1 Αντίσταση µόνωσης 
των κυκλωµάτων ισχύος 
και ελέγχου  

• >0,5 ΜΩ για το κύκλωµα 
ισχύος (τάση δοκιµής 
500V) 

• >0,25 ΜΩ για τα 
κυκλώµατα χειρισµού 
ασφαλείας (τάση δοκιµής 
250V) 

  

2.2 Ταχύτητες κίνησης  

 

• χωρίς φορτίο και µε 
φορτίο 
ταχύτητα ανόδου Vm 
ταχύτητα καθόδου Vd 
(µέγιστη διαφορά : 8%) 

  

2.2α Ένταση ηλ/κου 
ρεύµατος 

• Ονοµαστικό ρεύµα 
• Ρεύµα εκίνησης 

(χωρίς φορτίο) 

  

2.3 Μέτρηση πιέσεων 
(χωρίς φορτίο) 
 
 

• Πίεση ανόδου (µε πλήρες 
φορτίο) 

• Πίεση καθόδου (πλήρες 
φορτίο) 

• Στατική πίεση (µε πλήρες 
φορτίο και άνευ φορτίου) 

  

2.4 Μέτρηση έντασης 
φωτισµού 

• Ένταση τουλάχιστον 200 
lux στο επίπεδο του 
δαπέδου στο 
µηχανοστάσιο 

• Ένταση τουλάχιστον 100 
lux στις τροχαλίες στο 
τροχαλιοστάσιο 
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3. ∆οκιµές Απαιτήσεις   

3.1 Λειτουργία διακόπτη 
τέρµατος διαδροµής 
ασφαλείας (άνω) 

• Ενεργοποίηση από το 
έµβολο για έµµεση 
ανάρτηση  

• Επενεργεί και σταµατά τον 
κινητήρα και τον διατηρεί 
σταµατηµένο σε όλη την 
υπερδιαδροµή 

• Επιστροφή στην αρχική 
θέση µετά την 
αποµάκρυνση του µέσου 
ενεργοποίησης 

• Η επιστροφή του 
ανελκυστήρα σε κανονική 
λειτουργία δεν πρέπει να 
γίνεται αυτόµατα. 

  

3.2 Έλεγχος συστήµατος 
Αρπάγης  
 
 
 

• Χωρίς φορτίο και µε 
ονοµαστική ταχύτητα ή µε 
25% υπέρβαρο για 
προοδευτική πέδηση ή 
όταν υπάρχει απόκλιση 
του φορτίου προς τα κάτω 
από τον πίνακα 1.1 της § 
8.2.1 

• Ενεργοποίηση µε ειδικό 
σύστηµα δοκιµής ή µε 
περιοριστήρα ταχύτητας 

  

3.3 Βαλβίδα καθόδου 
ανάγκης 
(ανοίγει µε µόνιµη 
επενέργεια & κλείνει 
αυτόνοµα) 

• Λειτουργικός έλεγχος 
• ∆εν λειτουργεί όταν δεν 

ασκείται πίεση στο έµβολο 

  

3.4 Ηλ. κύκλωµα 
διόρθωσης ολίσθησης (µε 
ανοικτές θύρες) 
(Σ1) 
 

• Περιγραφή λειτουργίας 
• Έλεγχος 3ων ηλεκτρικών 

σφαλµάτων  
• Κύκλωµα λειτουργίας 

εντός περιορισµένης 
ζώνης 

• ∆οκιµή ισοστάθµισης σε 
όλους τους ορόφους 

• ∆εν πρέπει να λειτουργεί 
στη συντήρηση 

   (αν περιλαµβάνει 
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα) 

• Κατασκευαστής 
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
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3.5 Βαλβίδα θραύσης  
(Σ1) 

• Λειτουργικός έλεγχος 
χωρίς φορτίο στον 
θάλαµο και υπερτάχυνση 

• Σύγκριση µε διαγράµµατα 
ρύθµισης κατασκευαστή 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Παροχή ενεργοποίησης 

  

3.6 ∆οκιµή 
στεγανότητας  

       -  υπερπίεσης  
  

• Στο υδρ. κύκλωµα  
(από έµβολο µέχρι βαλβίδα 
αντεπιστροφής) µε 200% της 
πίεσης πλήρους φορτίου επί 
5 min 

  

3.7 ∆οκιµή µετατόπισης - 
βύθισης 
  

• Χωρίς φορτίο στον 
θάλαµο επί 10 min 
(<10mm) 

  

3.8 Ηλ. κύκλωµα Parking 
 

• Αποστολή στην κατώτερη 
στάση µετά max. χρόνο 
15 min 

• ∆εν πρέπει να λειτουργεί 
στη συντήρηση 

  

3.9 Έλεγχος διακοπής 
κινήσεων µε 
βραχυκύκλωµα,  
    Έλεγχος ηλεκτρικών 
διαρροών  

Είδος προστασίας (ασφάλειες, 
ρελέ διαφυγής) 

  

3.10 Βαλβίδα ανακούφισης  
 - Έλεγχος υπερπίεσης 
χειραντλίας  

• Λειτουργικός έλεγχος, 
Ρύθµιση max 1,4 της Pstat 

    (2,3 του Pst) 

  

3.11 Χρονικό διαδροµής 
 
 
        

• Όταν δεν υπάρχει κίνηση, 
µε την µηχανή υπό τάση 

• Ενεργοποίηση εντός 20-45 
sec 

• ∆εν επηρεάζει συντήρηση 
και επανισοστάθµιση 

• Επιστροφή σε κανονική 
λειτουργία χειροκίνητα 

  

3.12 Θερµικό (µηχανής & 
λαδιού ) 

•  «κόβει» αφού ο θάλαµος 
καταλήξει σε µια στάση 

• Επανέρχεται αυτόµατα 
όταν πέσει η θερµοκρασία 
εντός επιτρεπτών ορίων. 

  

3.13 Γενικός διακόπτης Έλεγχοι σύµφωνα µε την 
13.4 
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3.14 Γείωση 
µηχανοστασίου 

Επαλήθευση της ηλεκτρικής 
αγωγιµότητας της σύνδεσης 
µεταξύ του κύριου ακροδέκτη 
γείωσης του µηχανοστασίου 
και των διαφορετικών µερών 
τα οποία τυχαία µπορούν να 
βρεθούν υπό τάση. 

  

Β. ΘΑΛΑΜΟΣ    

1. Γενικά • Ένδειξη φορτίου - ατόµων 
• Αριθµός σειράς, έτος 

εγκατάστασης, 
• Κοµβία ορόφων 
• Σήµατα ένδειξης ορόφου 

(ηλεκτρονικά ή άλλα) 
• Εξαερισµός (1% της 

ωφέλιµης επιφάνειας 
πάνω και κάτω) 

• Μηχανική αντοχή 
τοιχωµάτων (30 daN σε 5 
cm2) 

• Φωτισµός (τουλάχιστον 50 
Lux) 

• ∆ιαστάσεις θαλάµου 
(πλάτος, βάθος, ύψος) 

• Συµφωνία µε 
µηχανολογικό σχέδιο 
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2. Θύρες εισόδου • Συµφωνία µε 
µηχανολογικό σχέδιο 

• Τύπος θυρών 
• ∆ιαστάσεις θυρών 
• Μηχανική αντοχή (30 daN 

σε 5 cm2) 
• ∆ύναµη κατά το κλείσιµο 

(max 15 daN) 
• Αυτόµατο άνοιγµα όταν 

υπάρχει εµπόδιο 
(αυτόµατες) 

• Ηλεκτρικές επαφές 
• Οδήγηση φύλλων ή 

µεντεσέδες 
• Κενά Max 10mm 
• Ύπαρξη φωτοκύτταρου ή 

ανιχνευτή «κουρτίνας» 
(αυτόµατες) 

• Μπουτόν αναστροφής της 
κίνησης κλεισίµατος των 
θυρών θαλάµου (door 
open) (αυτόµατες) 

• στη ζώνη ξεκλείδωµα, να 
επιτρέπει την επιβίβαση 
αποβίβαση στο αντίστοιχο 
επίπεδο πάτωµα, υπό τον 
όρο ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του 14.2.1.2 

  

3. Φώτα ασφάλειας και 
κλήση ανάγκης 

• Φωτισµός ασφαλείας 
• Κοµβίο κλήσης έκτακτης 

ανάγκης (alarm) 
• ∆ιάταξη αµφίδροµης 

επικοινωνίας µε 
δυνατότητα µόνιµης 
σύνδεσης υπηρεσίας 

    άµεσης βοήθειας. (Σ2) 
(δοκιµή λειτουργίας) 

  

4. Ποδιά προστασίας κάτω 
από το κατώφλι της 
εισόδου 

• Ύψος 75 cm σε όλο το 
πλάτος της εισόδου, 
κατακόρυφη µε κλίση min. 
60° στην απόληξη 

• Μηχανική αντοχή 

  

5. Αυτόµατος 
απεγκλωβισµός    (όπου 
υπάρχει) 

• ∆εν λειτουργεί µε άνοιγµα 
θυρών (θαλάµου ή 
φρέατος) και στη 
συντήρηση 

  

6. Ένδειξη και έλεγχος 
υπερφόρτωσης 

• 10% του ονοµαστικού 
φορτίου (max. 75 kg) 

• Αδυναµία εκκίνησης 
• Φωτεινά και / ή οπτικά 

σήµατα στο θάλαµο 
 
 

  



Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
 

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/06/14-11-2017                                          80/161 
 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο-
λόγη
ση 
 

Παρατηρήσεις 

7. Ανεξέλεγκτη κίνηση 
θαλάµου 

• Μέσα µηχανικά-ηλεκτρικά 
• Πιστοποιητικό τύπου 
• τρόπος επέµβασης 

διακοπής 
• Ανεξαρτησία από τα 

λειτουργικά εξαρτήµατα 
της εγκατάστασης εκτός 
και αν αυτά είναι 
σχεδιασµένα µε 
πλεονάζοντα στοιχεία και 
αυτοεπιτηρούνται για τη 
σωστή λειτουργία τους 

• Εγχειρίδιο λειτουργίας 

  

8. ∆ιάκενα µεταξύ θαλάµου 
και τοίχου του φρέατος 
που βρίσκεται προς την 
πλευρά της εισόδου στο 
θάλαµο 

Μετρήσεις σύµφωνα µε την 
11.2.4 

  

9. Κανονική στάση του 
θαλάµου στις αποβιβάσεις 
και ακρίβεια ισοστάθµισης 

• Η ακρίβεια της στάσης του 
θαλάµου πρέπει να είναι ± 
10 mm, 

• Ένα επίπεδο ακρίβειας 
ισοστάθµισης  ± 20 mm 
πρέπει να διατηρείται. Εάν, 
κατά τη διάρκεια π.χ. 
επιβίβασης- αποβίβασης, 
ξεπερνιέται η τιµή των 20 
mm, πρέπει να 
διορθώνεται. 

  

10. Σύστηµα 
αυτοεπιτήρησης 

• Πιστοποιητικό τύπου 
• Σε περίπτωση ανίχνευσης 

λειτουργικής αστοχίας ο 
ανελκυστήρας τίθεται εκτός 
λειτουργίας.  

• Η επαναφορά του σε 
λειτουργία απαιτεί την 
επέµβαση εξειδικευµένου 
προσώπου. 
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11. ∆ιάταξη 
ακινητοποίησης Θαλάµου 

• Η ενεργοποίηση της 
επιτηρείται από ηλεκτρική 
διάταξη ασφαλείας  (PESSRAL 
µε επίπεδο ασφάλειας 
ακεραιότητας SIL1-SIL 3) που   
θέτει τον ανελκυστήρα εκτός 
λειτουργίας. 
• Η επαναφορά της διάταξης 
σε πλήρη λειτουργική 
ετοιµότητα δεν απαιτεί 
πρόσβαση στο θάλαµο ή το 
αντίβαρο. 
• Η επαναφορά του 
ανελκυστήρα σε λειτουργία 
απαιτεί την επέµβαση 
εξειδικευµένου προσώπου. 

  

12. ∆οκιµές    

12.1 Αποστάσεις 
ακινητοποίησης 

Η ενεργοποίηση του 
συστήµατος προστασίας 
έναντι ΑΚΘ ακινητοποιεί το 
θάλαµο (θάλαµος άδειος στην 
άνοδο, θάλαµος µε το 100% 
του ωφέλιµου φορτίου στην 
κάθοδο) ως ακολούθως: 
προς κάθε κατεύθυνση: 
max. 1.200 mm από τη στάση 
κάθοδος: 
απόσταση κατωφλίου θύρας 
φρέατος – υπέρθυρου θύρας 
θαλάµου  
min. 1.000 mm 
άνοδος: 
απόσταση κατωφλίου θύρας 
θαλάµου – υπέρθυρου θύρας 
φρέατος  
min. 1.000 mm 
άνοδος: 
απόσταση κατωφλίου θύρας 
φρέατος – κάτω ακµής της 
ποδιάς θαλάµου  
max. 200 mm  
 

  

12.2 ∆ιάταξη Ανίχνευσης 
ΑΚΘ 

• ∆ιακόπτης ασφαλείας ή 
κύκλωµα ασφαλείας ή 
(PESSRAL min SIL2) 
• Ενεργοποίηση το αργότερο 
τη στιγµή εξόδου του 
θαλάµου από την ζώνη 
αποµανδάλωσης. 
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12.3. Λειτουργικές δοκιµές Λειτουργικές δοκιµές από τις 
παρακάτω συσκευές, εάν 
είναι διαθέσιµες: 
• µηχανική συσκευή για την 
παρεµπόδιση της 
µετακίνησης του θαλάµου 
(6.4.3.1),   
• µηχανική συσκευή για το 
σταµάτηµα του θαλάµου 
(6.4.4.1). Πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην 
ασφάλεια εργαλείων που 
χρησιµοποιούνται ως 
µηχανική συσκευή, π.χ. όταν 
ενεργοποιείται στην 
επέµβαση έκτακτης ανάγκης 
η ταχύτητα και ο θάλαµος 
είναι κενός.   
• πλατφόρµα (6.4.5),  
• µηχανική συσκευή για το 
κλείδωµα του θαλάµου ή 
κινητών στάσεων (6.4.5.2), 
συσκευές για έκτακτη 
ανάγκη και δοκιµές 
λειτουργίας (6.6). 
 
 
 

  

12.4. ∆οκιµές θαλάµου • Σταµάτηµα του θαλάµου 
στις αποβιβάσεις και ακριβές 
αλφάδιασµα (12.12),  
• επαληθεύεται η ακρίβεια 
διακοπής του θαλάµου ώστε 
να συµµορφώνεται µε 12.12, 
σε όλες τις αποβιβάσεις, και 
στις δύο κατευθύνσεις για 
ενδιάµεσα πατώµατα,   
• Επιβεβαίωση ότι ο 
θάλαµος διατηρεί την 
ακρίβεια οριζοντίωσης 
σύµφωνα µε 12.12 κατά τη 
διάρκεια των συνθηκών 
επιβίβασης και αποβίβασης. 
Αυτός ο έλεγχος πρέπει να 
γίνεται στο πιο δυσµενές 
πάτωµα.  
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Γ. ΦΡΕΑΡ Απαιτήσεις   

1. Οπτικός έλεγχος    

1.1 Ύπαρξη φωτισµού 
 

• Φώτα 0.5 m από το 
ανώτερο και το κατώτερο 
σηµείο του φρέατος και 
min 50 Lux ενδιάµεσα 

  

1.2 Ύπαρξη εξαερισµού • Άνοιγµα min. διαστάσεων 
1% της οριζόντιας 
επιφάνειας του φρέατος 
στην άνω απόληξη 

  

1.3 Τοιχώµατα, αποστάσεις 
από τον θάλαµο, 
εµβαθύνσεις 

• Άκαυστα, µηχανικής 
αντοχής 

• 15cm max. απόσταση από 
το κατώφλι του θαλάµου, 
20 cm για max. 50 cm 
ύψος 

• Κατωκάσια πλήρη στο 
διάστηµα της ζώνης 
αποµανδάλωσης των 
θυρών.  

  

1.4  Ξένες εγκαταστάσεις   
 

• Σωληνώσεις, καλωδιώσεις 
κ.λπ. 

• Πρέπει να λαµβάνονται 
µέτρα ώστε να 
προλαµβάνεται η 
παρεµβολή άλλου 
εξοπλισµού στη λειτουργία 
του ανελκυστήρα 

  

1.5 Ύπαρξη πλέον του ενός 
ανελκυστήρα σε κοινό 
φρεάτιο 
 
 

• Χώρισµα σε όλο το ύψος 
του φρέατος όταν η 
απόσταση µεταξύ 
κινουµένων µερών 
γειτονικών ανελκυστήρων 
είναι µικρότερη από 50 
cm 

• Όταν η απόσταση είναι 
µεγαλύτερη από 50cm 
διαχωριστικό σε ύψος 2.5 
m πάνω από το κατώτατο 
σηµείο διαδροµής των 
κινουµένων µερών. 

• Για διάτρητο χώρισµα 
σύµφωνα µε § 5.6 ΕΛΟΤ 
ΕΝ 81.2:1999  

  

1.6 Ύπαρξη θυρών ελέγχου 
ή έκτακτης ανάγκης 

• ∆ιαστάσεις 
• Κατάλληλη κλειδαριά 

(πανικού) 
• Ηλεκτρική ασφάλιση 
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1.7 Έµβολο - Κύλινδρος  
  

• Στήριξη 
• Έλεγχος διαρροών 
• Σωληνάκι υπερχείλισης 
• ∆ιαστάσεις 
• Στοιχεία από πινακίδα 
 

  

1.8 Εξοπλισµός στην κάτω 
απόληξη φρέατος  
 
 

• Ρευµατοδότης 
• ∆ιακόπτης φωτισµού 

φρέατος 
• Κλήση έκτακτης ανάγκης  
• ∆ιακόπτης στάσης STOP 

προσβάσιµος (2 σταθερών 
θέσεων µε προστασία από 
ακούσιο χειρισµό) 

• ∆άπεδο στεγανό-
Ελαιοσυλλέκτες 

 

  

1.8α Θύρα ελέγχου ή 
σκάλα στην κάτω απόληξη 
φρέατος 

• Όταν το βάθος είναι 
µεγαλύτερο από 2.5m 

• ∆ιαστάσεις 
• Κατάλληλη κλειδαριά 

(πανικού) 
• Ηλεκτρικά ασφαλισµένη 

(όταν απαιτείται) 
 

  

1.9 Κατάσταση των µέσων 
ανάρτησης 
 
• Συρµατόσχοινα 
• Τροχαλίες 

• Στήριξη και ασφάλειες των 
συρµατόσχοινων  

     (θάλαµος & βάση 
κυλίνδρου) 

• Αριθµός – ∆ιάµετρος 
συρµ/νων 

• Προστατευτικό κάλυµµα 
τροχαλίας 

• ∆ιάµετρος τροχαλίας 
• Στήριξη εµβόλου µε 

τροχαλία ή εµβόλου µε 
θάλαµο (1:1 ανάρτηση) 

 

  

1.10 Οδήγηση θαλάµου - 
εµβόλου  

• Κατάσταση, στήριξη 
πέδιλων 
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1.11 Συσκευή αρπάγης 
(Σ1) 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Πεδίο εφαρµογής 
• Στήριξη επί του πλαισίου 

ανάρτησης 
• ∆ιακόπτης ασφάλειας 

(Στήριξη – µέσο ενεργοποίησης) 
• Σηµάδι από την αρπάγη να είναι 

οµοιόµορφο και στους δύο 
οδηγούς 

  

1.12 ∆ιατάξεις 
µανδάλωσης θυρών 
φρέατος (Κλειδαριές)  
(Σ1) 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Χαρακτηριστικά 
• Έλεγχος διακοπής κίνησης όταν 

ανοίγει και επανεκκίνηση όταν ο 
πείρος έχει ασφαλίσει min 7mm 

• Έλεγχος Προµανδάλωσης 

  

1.13 Τροχαλία τάνυσης 
περιοριστήρα (όπου 
υπάρχει) 
 
 

• Στήριξη  
• ∆ιακόπτης ελέγχου χαλάρωσης 

συρµατόσχοινου. 

  

1.14 Πλατφόρµα 
συντήρησης 

Θέση, ασφάλεια, διαστάσεις κ.λπ.   

2. Μετρήσεις Απαιτήσεις   

 Το πλάτος πρέπει να είναι το 
λιγότερο ίσο µε αυτό του αντιβάρου 
ή του βάρους αντιστάθµισης συν 
0,10 m σε κάθε πλευρά 
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2.1 Άνω χώρος 
προστασίας  
         

• Ύψος άνω απόληξης φρέατος 
(τελειωµένο δάπεδο τελευταίας 
άνω στάσης έως το χαµηλότερο 
σηµείο οροφής φρέατος) 
Όταν το έµβολο έχει πλήρως 
εκτονωθεί  

   Ελάχιστο ύψος στέγης θαλάµου–
οροφής φρέατος≥1 m 
+0.0035U2 

• Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 
0,50 x 0,60 x 0,80 m στη στέγη 
του θαλάµου 

• Ελάχιστο 0.1+0.0035U2 m 
οδηγός από πέδιλο ολίσθησης 

• Ελάχιστο ύψος πλαισίου 
ανάρτησης - οροφής φρέατος 
0.3 +0.0035U2 m 

 

  

2.2 Κάτω χώρος 
προστασίας        
 

• Ύψος κάτω απόληξης φρέατος 
Όταν ο θάλαµος έχει συµπιέσει 

πλήρως τους προσκρουστήρες 
• Ελάχιστο ύψος κατώτερων 

τµηµάτων θαλάµου– πυθµένα 
φρέατος>0,50 m 

• Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 
0,50 x 0,60 x 1,00 m στον 
πυθµένα του φρέατος 

  

2.3 Προσκρουστήρες  
(Σ1) 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Σήµανση CE 
• Αριθµός σειράς / έτος 

κατασκευής 
• Αριθµός, διαστάσεις 
• ∆οκιµή επικάθησης µε 

ονοµαστικό φορτίο στο θάλαµο 
• Βύθιση θαλάµου max 12cm από 

τη στάση 

  

2.4 Οδηγοί θαλάµου, 
εµβόλων 
 

• ∆ιαστάσεις οδηγών θαλάµου 
• Max. απόσταση µεταξύ των 

στηριγµάτων οδηγών (l) 
• Στηρίξεις οδηγών 
• ∆ιαστάσεις οδηγών εµβόλων 

  

2.5 Έλεγχος συνέχειας 
γειώσεων 

• Μεταξύ των µεταλλικών µερών 
της εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα. 
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3. ∆οκιµές λειτουργίας Απαιτήσεις   

3.1 Χειριστήριο 
επιθεώρησης επί του 
θαλάµου 

• Ο διακόπτης κανονική λειτουργία 
- επιθεώρηση και ο διακόπτης 
στάσης STOP είναι δύο 
σταθερών θέσεων  

• Τα κοµβία κίνησης ανόδου – 
καθόδου είναι συνεχούς πιέσεως 

• Η λειτουργία επιθεώρησης 
πρέπει να καθιστά ανενεργό το 
κύκλωµα των αυτοµάτων 
θυρών, τις εσωτερικές και 
εξωτερικές κλήσεις και το 
ηλεκτρικό σύστηµα αποφυγής 
µετατόπισης  

• Ύπαρξη διάταξης κλήσης 
έκτακτης ανάγκης για το 
συντηρητή 

• Ύπαρξη πρίζας 

  

3.2 Θύρες φρέατος 
 

• Ύψος τουλάχιστον 2m   

3.2.1 Αυτόµατες 
 
 

• Ελέγχεται η διακοπή της κίνησης 
όταν η µανδάλωση ανοίγει και η 
επανεκκίνηση όταν αυτή έχει 
ασφαλίσει τουλάχιστον 7mm το 
άνοιγµα της θύρας 

• Τα φύλλα των θυρών είναι 
συνδεδεµένα και κινούνται επί 
οδηγών  

  

3.2.2 Χειροκίνητες • Έλεγχος της διακοπής της 
κίνησης µέσω των επαφών της 
µανδάλωσης και των επαφών 
της θύρας 

• Προµανδάλωση  
• Μεντεσέδες 

  

3.2.3 Αποµανδάλωση 
έκτακτης ανάγκης 

• Χρήση τριγωνικού κλειδιού   

 
(Σ1) Σε περίπτωση αντικατάστασης τους µετά την 01.07.1999 και µέχρι την 19.04.2016 τα 
Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
95/16/ΕΚ. Από τις 20.04.2016 τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 

 
(Σ2) 
Α. «Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, δύνανται για λόγους ασφαλείας, να 
µεριµνήσουν για τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.» (παρ.5 του άρθρου 8 της ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)) 
Β. «Στην περίπτωση ανελκυστήρων δηµοσίας χρήσης, η ύπαρξη και λειτουργία διάταξης κλήσης 
έκτακτης ανάγκης καθίσταται υποχρεωτική από 1.7.2009» (παρ. 6 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 
οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)) 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1: 
 
∆ιευκρινίζεται ότι το φύλλο ελέγχου εφαρµόζεται σε: 
Α) Ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν την περίοδο 01/07/1999 έως 31/12/2011, χωρίς 
τις απαιτήσεις του Προσαρτήµατος Α3. 
Β) Ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν την περίοδο 01/01/2012 έως 31/08/2017, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων του Προσαρτήµατος Α3. 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2: 

 
Σε περίπτωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων – ηλεκτρολογικού εξοπλισµού πρέπει να 
εφαρµόζονται: 
• Μετά το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, τα οριζόµενα από τις 
προδιαγραφές ελέγχου. 
• Πριν το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, οι εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισµοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
 

 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:    
 

 
Ο επιθεωρητής  Ηµεροµηνία 
 
 
(Υπογραφή) 

 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
……………………………….. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
……………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
Σύµφωνα µε την  ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) 

και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1/1988  
 

                         ( Φορέας ελέγχου, Λογότυπο – Τίτλος : ……………………………………………………..  ) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1988  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ) : 
.…………….. 
(όταν απαιτείται) 

Εγκαταστάτης  
(Νοµικό ή Φυσικό Πρόσωπο): 

………………………… 
 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης: 
 

……………………………… 

Συντηρητής  
(Νοµικό ή Φυσικό Πρόσωπο): 

…………………….. 

Τόπος εγκατάστασης: 
 

……………………………….. 
Ιδιοκτήτης / ∆ιαχειριστής: 

 
………………………… 

 

Έτος εγκατάστασης: 
 

………………………… 
Με άδεια εγκατάστασης, 
ή 
Με προέγκριση 
εγκατάστασης, 
ή 
Με Άδεια λειτουργίας, 
ή  
Χωρίς στοιχεία νοµιµότητας 
 
Επιθεωρητής: 
………………………… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
……………………………….. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
……………………………….. 
 

Ηµεροµηνία ελέγχου: 
 
……………………………….. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήριου µηχανισµού: 
 
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΗ: 

- Κατασκευαστής  ………………………………………………….. 
 
- Τύπος  …………………………………………………..……….. 

 
- Ισχύς (kW)  …………………………………………………..……….. 

 
- Ονοµ. φορτίο:………….. …… Ονοµ. ταχ 

(m/sec):……………… 
 

- Αριθµός σειράς / Έτος 
κατασκευής…………………………….. 

 
- Αριθµός στροφών …………………………………….. 

 
- SPH (Starts per hour) / Εκκινήσεις ανά ώρα 

……………….……. 
-  

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ: 
- Κατασκευαστής………………………  
 
- Τύπος  …………………………………………………..……….. 

 
- Αριθµός σειράς / Έτος 

κατασκευής…………………………….. 
 

- Σχέση µετάδοσης……………………………………… 
 
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΕΛΞΗΣ: 
 

- ∆ιάµετρος:………….………………        ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
- Γωνία περιτύλιξης (α):…..……….. 
- Γωνία αυλάκων (γ):.……………… 
- Ανάρτηση:……………. 
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Α. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

Απαιτήσεις 

1 
2 

1: πλήρης κάλυψη 
2: έλλειψη / απόκλιση 

1. Οπτικός έλεγχος    

1.1 Θέση   µηχανοστασίου • Άνω ή κάτω 
• Όροφος, Αλλού ή 

Άνευ 
• Πινακίδα 

  

1.2 Πόρτα εισόδου 
 

• Ύψος 1,80m, πλάτος 
0,60m  

• Πόρτα να µην ανοίγει 
προς τα µέσα. 

  

1.3 Οικοδοµικά 
χαρακτηριστικά 
µηχανοστασίου 

 

• Κατάλληλο ύψος ≥1.8m 
• 70cm µπροστά στον 

πίνακα ελεύθερα. 
• 50x60cm ελεύθερα 

χειρισµούς έκτακτης 
ανάγκης  

• Εξαερισµός µηχ/σιου 
• Πρόσβαση από 

κοινόχρηστο χώρο 
• ∆άπεδο στεγανό, 

αντιολισθητικό 
• Ύψος πλάκας έδρασης 

µηχανής- δαπέδου 
µηχανοστασίου >50cm 
(σκάλα πρόσβασης) 

  

1.4    Ξένες εγκαταστάσεις • Σωληνώσεις, 
καλωδιώσεις  

  

1.5 Ύπαρξη εξοπλισµού • ∆ιακόπτης Φωτισµού και 
πρίζα εντός του Μηχ/σίου 

• Ενδοεπικοινωνία µεταξύ 
θαλάµου- µηχανοστασίου 
ελλείψει ακουστικής 
επικοινωνίας. (Πάντα για 
διαδροµή µεγαλύτερη 
από 30 m) 
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1.6 Κινητήριος µηχανή 
 
                  
• Τροχαλίες   Έλξης / 

Παρέκκλισης  
 
 
 
 
 
 
 
• Φρένα  
 

• Έδραση, στάθµη λαδιού, 
διαρροές, βολάν χωρίς 
οπές  

• min 30cm ελεύθερα πάνω 
από κινούµενα µέρη 
µηχανής 

• ∆ιάµετρος  ≥ 40xD 
συρµ/νων 

• προφυλακτήρες 
• κατάσταση αυλάκων 

(παραµένουσα υποκοπή) 
• ∆ιατάξεις κατά εκτροπής 

συρµατόσχοινων 
• Φρένο µε διπλά µέσα 

ενεργοποίησης 
ανεξάρτητης επενέργειας,  

• Στηρίξεις,  ελατήρια, 
ασφάλειες, µοχλός 
συνεχούς επενέργειας 

  

1.7 Ενδείξεις στάσεων 
και φοράς κίνησης 

• Σήµανση συρµατόσχοινων 
• Βέλη κατεύθυνσης στο 

βολάν ή στην τροχαλία 
τριβής 

  

1.8α Περιοριστήρας 
Ταχύτητας θαλάµου 
(Σ1) 
 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• ∆ιάµετρος συρµατόσχοινου 
• ∆ιάµετρος τροχαλίας 
• Ηλεκτρικός διακόπτης 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 

  

1.8β Περιοριστήρας 
Ταχύτητας αντιβάρου 
(Σ1) 
 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• ∆ιάµετρος συρµατόσχοινου 
• ∆ιάµετρος τροχαλίας 
• Ηλεκτρικός διακόπτης 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 

  

1.9 Ηλ. Πίνακας ελέγχου 
ανελ/ρα (Ηλεκτρικά 
µέρη σε κλειστό πίνακα) 
 
•  Επιτηρητής Φάσεων 
 

• Κατασκευαστής 
• Στοιχεία πίνακα 
• Ταύτιση µε ηλεκ/λογικό 

σχέδιο 
• Ανεξ/τητη σύνδεση 

γειώσεων 
• Εγκεκριµένα Υλικά  
• Ασφάλειες, συνδέσεις 

καλωδίων 
• Έλεγχος έλλειψης φάσης -

∆ιαδοχή    φάσεων 
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1.10 Πίνακας κίνησης 
(380V) 
 

• Γενικός διακόπτης  
• Ασφάλειες (είδος, µέγεθος) 
• Καλώδια τροφοδοσίας- 

(∆ιατοµές) 

  

1.11 Πίνακας φωτισµού 
θαλάµου – φρέατος 
(220V) 
 
 

• Ανεξάρτητης παροχής από 
τον πίνακα κίνησης 

• ∆ιακόπτης 
• Ασφάλεια (είδος, µέγεθος) 
• Ρελέ διαφυγής            (σε 

περίπτωση 220 V σε 
θάλαµο και φρεάτιο) 

  

1.12 Βιβλίο 
ανελκυστήρα 
 
Επιγραφές, σηµάνσεις 
στο Μηχ/σιο 

• Βιβλίο παρακολούθησης 
• Οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης 
• Οδηγίες απεγκλωβισµού 
• Επιγραφές, σηµάνσεις 

  

2. Μετρήσεις Απαιτήσεις   

2.1 Αντίσταση µόνωσης 
των κυκλωµάτων ισχύος 
και ελέγχου 
 

• >0,5 ΜΩ για το κύκλωµα 
ισχύος (τάση δοκιµής 
500V) 

• >0,25 ΜΩ για τα 
κυκλώµατα χειρισµού και 
ασφάλειας 

    (τάση δοκιµής 250V) 

  

2.2 Ταχύτητες κίνησης  

 

• (χωρίς φορτίο) 
     ταχύτητα ανόδου 
     ταχύτητα καθόδου 
• Ταχύτητα ανόδου µε βάρος 

αντιστάθµισης (±5% 
ονοµαστικής) 

• Ταχύτητα καθόδου µε 
βάρος αντιστάθµισης (±8% 
ονοµαστικής) 

  

2.3 Μήκος ανύψωσης -
Υπερδιαδροµές 
 

• Άνω (mm) 
(µε πλήρως συµπιεσµένους 
τους προσκρουστήρες 
αντιβάρου) 

• Κάτω (mm) 
(µε πλήρως συµπιεσµένους 
τους προσκρουστήρες 
θαλάµου) 
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3. ∆οκιµές Απαιτήσεις   

3.1 Λειτουργία οριακών  
     διακοπτών άνω και 
κάτω 
 
Ενεργοποίηση άµεσα µετά 
τις ακραίες-τελικές στάσεις  

• Μετά την ενεργοποίησή 
τους το κύκλωµα 
ασφαλείας µένει ανοικτό 

• Επιστροφή στην αρχική 
θέση µετά την 
αποµάκρυνση του µέσου 
ενεργοποίησης 

• Η επιστροφή του 
ανελκυστήρα σε 
κανονική λειτουργία δεν 
πρέπει να γίνεται 
αυτόµατα 

  

3.2 Σύστηµα αρπάγης 
Περιοριστήρα ταχύτητας  
 
3.2.1 Έλεγχος προς τα 
κάτω  
 
 
3.2.1.1. Αρπάγη ακαριαίας 
πέδησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1.2. Αρπάγη 
προοδευτικής πέδησης 
 

• Προς τα κάτω χωρίς 
φορτίο και µε ονοµαστική 
ταχύτητα 

•  ∆οκιµή από 
περιοριστήρα ταχύτητας 

• Έλεγχος ταχύτητας 
ενεργοποίησης 
περιοριστήρα ταχύτητας 

• Ύπαρξη συστήµατος στο 
µηχανοστάσιο για 
εµπλοκή & απεµπλοκή 
του περιοριστήρα 
ταχύτητας όταν δεν είναι 
προσβάσιµος 

• Προς τα κάτω µε 
ονοµαστική ταχύτητα 
µικρότερη ή ίση του 
1m/sec ή χαµηλότερη για 
ονοµαστική ταχύτητα 
µεγαλύτερη από 1m/sec 
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3.2.2 Προστασία κατά της 
υπερτάχυνσης του 
θαλάµου στην άνοδο (Σ2) 

• Συσκευή αρπάγης διπλής 
κατεύθυνσης για το 
θάλαµο που 
ενεργοποιείται από 
κατάλληλο περιοριστήρα 
ταχύτητας,  ή 

• Συσκευή αρπάγης για το 
αντίβαρο που 
ενεργοποιείται από 
κατάλληλο περιοριστήρα 
ταχύτητας,  ή 

• Κινητήρας χωρίς 
µειωτήρα (gearless),  ή 

• Πρόσθετο 
ηλεκτροµηχανικό φρένο 
που επενεργεί επί της 
τροχαλίας τριβής της 
µηχανής,  ή 

• Πρόσθετο 
ηλεκτροµηχανικό φρένο 
που επενεργεί επί των 
συρµατόσχοινων 
ανάρτησης 

  

3.3 Ικανότητα έλξης 
Τροχαλίας  

• Πέδηση µε   άδειο 
θάλαµο κατά την άνοδο  
(µέγιστη ολίσθηση 
1cm/στάση) 

  

3.4 Αντίβαρο 
 

� Βάρος σύµφωνα µε την 
µελέτη 

• Έλεγχος εξισορρόπησης 
µε αµπεροµέτρηση ή 
χειροκίνητα στο βολάν  

    (θάλαµος µε ποσοστό 
του ονοµαστικού 
φορτίου σύµφωνα µε 
µελέτη) 

  

3.5 Ολίσθηση 
συρµατόσχοινων επί της 
τροχαλίας  

• Με άδειο θάλαµο όταν το 
αντίβαρο έχει επικαθήσει 
Ο θάλαµος δεν µπορεί να 
ανυψωθεί όταν το 
αντίβαρο έχει συµπιέσει 
πλήρως τους 
προσκρουστήρες του 
(ολίσθηση 
συρµατόσχοινων επί της 
τροχαλίας) 
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3.6 Έλεγχος φρένων 
 (διπλά αυτόνοµα φρένα).  
 
3.7 Χειρισµός Κυκλώµατος 
      επαναφοράς. 

• Κατά την άνοδο για 
ονοµαστική ταχύτητα για 
κάθε µία σιαγώνα του 
φρένου ξεχωριστά  

• Όταν η δύναµη για την 
κίνηση του θαλάµου µε 
ονοµ. φορτίο µέσω του 
βολάν είναι µεγαλύτερη 
από 40 Kg. 

  

3.8 Έλεγχος διακοπής 
κινήσεων µε 
βραχυκύκλωµα &  
   έλεγχος ηλεκτρικών 
διαρροών  

Είδος προστασίας  
- ασφάλειες,  
- ρελέ διαφυγής 

  

3.9 Χρονικό διαδροµής. 
Επιστροφή σε κανονική 
λειτουργία µε την 
επέµβαση  αρµοδίου 
(συντηρητής ανελκυστήρα)       

• Όταν δεν υπάρχει 
κίνηση, µε την µηχανή 
υπό τάση 

• Ενεργοποίηση εντός 20-
45 sec 

• ∆εν επηρεάζει το 
κύκλωµα συντήρησης   

 

  

3.10 Ηλεκτρική διάταξη 
ανίχνευσης της 
θερµοκρασίας 

• «κόβει» αµέσως 
• Επανέρχεται αυτόµατα 

όταν πέσει η 
θερµοκρασία εντός 
επιτρεπτών ορίων 

  

Β. ΘΑΛΑΜΟΣ Απαιτήσεις   

1. Γενικες απαιτήσεις  
 

• Ένδειξη φορτίου – 
ατόµων 

• Κοµβία ορόφων 
• Σήµατα ένδειξης ορόφου 

(ηλεκτρονικά ή άλλα) 
• Εξαερισµός (1% της 

ωφέλιµης επιφάνειας 
πάνω και κάτω) 

• Μηχανική αντοχή 
τοιχωµάτων 
(30 daN σε 5 cm2) 

• Φωτισµός (τουλάχιστον 
50 Lux) 

• ∆ιαστάσεις θαλάµου 
(πλάτος, βάθος, ύψος) 

• Συµφωνία µε 
µηχανολογικό σχέδιο 
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2. Θύρες εισόδου 
 

• Συµφωνία µε 
µηχανολογικό σχέδιο 

• Τύπος θυρών 
• ∆ιαστάσεις θυρών 
• Μηχανική αντοχή (30 

daN σε 5 cm2)  
• Όχι µόνιµη 

παραµόρφωση  
• Όχι ελαστική 

παραµόρφωση ≤ 15mm 
• ∆ύναµη κατά το κλείσιµο 

(max 15 daN) 
(αυτόµατες) 

• Αυτόµατο άνοιγµα όταν 
υπάρχει εµπόδιο 
(αυτόµατες) 

• Ηλεκτρικές επαφές 
• Οδήγηση φύλων ή 

µεντεσέδες 
• Κενά Max 10mm 
• Ύπαρξη φωτοκύτταρου ή 

ανιχνευτή «κουρτίνας» 
(αυτόµατες) 

• Μπουτόν αναστροφής 
της κίνησης κλεισίµατος 
των θυρών θαλάµου 
(door open) (αυτόµατες) 

 
Οι θάλαµοι πρέπει να 
φέρουν θύρες. 
Μόνον στους θαλάµους των 
ανελκυστήρων φορτίων µε 
συνοδεία ατόµων µπορεί µια 
είσοδος του θαλάµου ή και 
δύο (απέναντι ή µία στην 
άλλη), να µην φέρουν θύρα 
υπό τις προϋποθέσεις των 
παρ. 8.5 & 8.8 του ΕΛΟΤ ΕΝ 
81.1/1988 
Ειδικά οι ανελκυστήρες του 
εδαφίου (γ) της 
παραγράφου 4 του άρθρου 
4 της ΚΥΑ 
οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) πρέπει 
υποχρεωτικά να φέρουν 
θύρες θαλάµου σύµφωνα µε 
το σηµείο 40 και την 
παράγραφο 5.8.3 του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
81.80/2004 
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3. Φώτα ασφάλειας και 
κλήση ανάγκης 

• Φωτισµός ασφαλείας  
• Κοµβίο κλήσης έκτακτης 

ανάγκης (alarm) 
• ∆ιάταξη κλήσης έκτακτης 

ανάγκης µε δυνατότητα 
µόνιµης σύνδεσης µε 
υπηρεσία άµεσης διάσωσης 
(δοκιµή λειτουργίας) (Σ3) 

  

4. Ποδιά προστασίας κάτω 
από το κατώφλι της 
εισόδου 

• Ύψος 75 cm σε όλο το 
πλάτος της εισόδου, 
κατακόρυφη µε κλίση min. 
60° στην απόληξη 

• Μηχανική αντοχή 

  

Γ. ΦΡΕΑΡ Απαιτήσεις   

1. Οπτικός έλεγχος-
µετρήσεις 

   

1.1 Ύπαρξη φωτισµού 
 

• Φώτα 0.5 m από το 
ανώτερο και το κατώτερο 
σηµείο του φρέατος και 
ενδιάµεσα ανά 7m 

  

1.2 Ύπαρξη εξαερισµού • Άνοιγµα min. διαστάσεων 
1% της οριζόντιας 
επιφάνειας του φρέατος 
στην άνω απόληξη 

  

1.3 Τοιχώµατα,  
αποστάσεις από τον 
θάλαµο, 
εµβαθύνσεις 

• Άκαυστα, µηχανικής 
αντοχής 

• 15cm max. απόσταση από 
το κατώφλι του θαλάµου, 
20 cm για max. 50 cm 
ύψος 

• Κατωκάσια πλήρη στο 
διάστηµα της ζώνης 
αποµανδάλωσης των 
θυρών. 

  

1.4  Ξένες εγκαταστάσεις  
 

• Σωληνώσεις, καλωδιώσεις 
κ.λ.π. 

  

1.5 Ύπαρξη πλέον του ενός 
ανελκυστήρα σε κοινό 
φρεάτιο 
 
 

• Χώρισµα σε όλο το ύψος 
του φρέατος όταν η 
απόσταση µεταξύ 
κινουµένων µερών 
γειτονικών ανελκυστήρων 
είναι µικρότερη από 30 cm 

• Όταν η απόσταση είναι 
µεγαλύτερη από 30cm 
διαχωριστικό σε ύψος 2.5 
m πάνω από το κατώτατο 
σηµείο διαδροµής των 
κινουµένων µερών. 
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1.6 Ύπαρξη θυρών ελέγχου 
ή έκτακτης ανάγκης 

• ∆ιαστάσεις 
• Κατάλληλη κλειδαριά 

(πανικού) 
• Ηλεκτρική ασφάλιση 

  

1.7 Εξοπλισµός  
    στην κάτω απόληξη 
φρέατος  
 
 

• Ρευµατοδότης 
• ∆ιακόπτης στάσης STOP 

προσβάσιµος(2σταθερών 
θέσεων µε προστασία 
από ακούσιο χειρισµό) 

• ∆άπεδο στεγανό-
Ελαιοσυλλέκτες 

  

1.7α Θύρα ελέγχου ή 
σκάλα στην κάτω απόληξη 
φρέατος 

• Συµφωνία µε 
µηχανολογικό σχέδιο 

• Όταν το βάθος είναι 
µεγαλύτερο από 2.5m 

• ∆ιαστάσεις 
• Κατάλληλη κλειδαριά 

(πανικού) 
• Ηλεκτρική ασφάλιση 

  

1.8 Κατάσταση των µέσων 
ανάρτησης 
 
• Συρµατόσχοινα 
• Τροχαλίες (ανάρτηση 

2:1) 

• Στήριξη και ασφάλειες 
των συρµατόσχοινων  
(θάλαµος & αντίβαρο) 

• Αριθµός & ∆ιάµετρος 
συρµ/νων 

• Προστατευτικό κάλυµµα 
τροχαλίας 

• ∆ιάµετρος τροχαλίας 

  

1.9 Οδήγηση θαλάµου - 
αντιβάρου 

• Κατάσταση, στήριξη 
ολισθητήρων (πέδιλων) 

  

1.10 Συσκευή αρπάγης 
θαλάµου (Σ1) 

• Κατασκευαστής 
• Τύπος 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 
• Στήριξη επί του πλαισίου 

ανάρτησης 
• ∆ιακόπτης ασφάλειας 
• ( Στήριξη – µέσο 

ενεργοποίησης) 

  

1.10α Σηµάδι από τη 
δοκιµή της αρπάγης επί 
των οδηγών θαλάµου 

• Να είναι οµοιόµορφο και 
στους 2 οδηγούς 

  

1.11 ∆ιατάξεις µανδάλωσης 
θυρών φρέατος 
(Κλειδαριές)  
(Σ1) 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο  
• Έλεγχος διακοπής 

κίνησης όταν ανοίγει και 
επανεκκίνηση όταν ο 
πείρος έχει ασφαλίσει 
min 7mm. Έλεγχος 
Προµανδάλωσης 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

1.12 Τροχαλία τάνυσης 
περιοριστήρα ταχύτητας  
 
 

• Στήριξη - κάλλυµα  
• Ηλεκτρικός ∆ιακόπτης 

ελέγχου χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου 

  

2. Μετρήσεις Απαιτήσεις   

2.1 Άνω χώρος προστασίας  
 

• Ύψος άνω απόληξης 
φρέατος (τελειωµένο 
δάπεδο τελευταίας άνω 
στάσης έως το 
χαµηλότερο σηµείο 
οροφής φρέατος) 
 
Όταν το αντίβαρο έχει 
συµπιέσει πλήρως τους 
προσκρουστήρες: 

• Ελάχιστο ύψος στέγης 
θαλάµου–οροφής 
φρέατος≥1 m +0.0035U2 

• Ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο 0,50 x 
0,60 x 0,80 m στη στέγη 
του θαλάµου 

• Ελάχιστο 0.1+0.0035U2 
m οδηγός από πέδιλο 
ολίσθησης 

• Ελάχιστο ύψος πλαισίου 
ανάρτησης - οροφής 
φρέατος 0.3 +0.0035U2 
m 

 
• Αν δεν υπάρχει ο 

προβλεπόµενος από το 
πρότυπο ΕΝ 81.1/1998 
άνω χώρος προστασίας 
θα πρέπει να 
εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες διευθετήσεις 
του προτύπου prEN 
81.21/2003 (Σ2) 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

2.2 Κάτω χώρος 
προστασίας        
 

• Ύψος κάτω απόληξης 
φρέατος 
Όταν ο θάλαµος έχει 
συµπιέσει πλήρως τους 
προσκρουστήρες: 

• Ελάχιστο ύψος 
κατώτερων τµηµάτων 
θαλάµου– πυθµένα 
φρέατος > 0,50 m 

• Ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο 0,50 x 
0,60 x 1,00 m στον 
πυθµένα του φρέατος 

• Αν δεν υπάρχει ο 
προβλεπόµενος από το 
πρότυπο ΕΝ 81.1/1998 
κάτω χώρος προστασίας 
θα πρέπει να 
εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες διευθετήσεις 
του προτύπου prEN 
81.21/2003 (Σ2) 

  

2.3 Προσκρουστήρες 
θαλάµου (Σ1) 
 

• Αριθµός, διαστάσεις 
• ∆οκιµή επικάθησης  
• Για υδραυλικούς 

προσκρουστήρες δοκιµή 
µε ονοµαστική ταχύτητα 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 

  

2.3α Προσκρουστήρες 
αντιβάρου (Σ1) 

• Αριθµός, διαστάσεις 
• ∆οκιµή επικάθησης 
• Για υδραυλικούς 

προσκρουστήρες δοκιµή 
µε ονοµαστική ταχύτητα 

• Κατασκευαστής 
• Τύπος 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 

  

2.4 Οδηγοί θαλάµου - 
αντιβάρου 
 

• ∆ιαστάσεις οδηγών 
θαλάµου 

• ∆ιαστάσεις οδηγών 
αντιβάρου 

• Μέγιστη απόσταση 
µεταξύ των στηριγµάτων 
οδηγών ( l ) 

• Στηρίξεις οδηγών  

  

2.5 Έλεγχος συνέχειας 
γειώσεων 

• Μεταξύ των µεταλλικών 
µερών της εγκατάστασης 
του ανελκυστήρα 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο
λόγ
ηση 
 

Παρατηρήσεις 

3. ∆οκιµές λειτουργίας Απαιτήσεις   

3.1 Χειριστήριο 
επιθεώρησης επί του 
θαλάµου 
 
 
 
 
Αποκλεισµός άλλων 
χειρισµών όταν το 
κύκλωµα κίνησης είναι 
στην συντήρηση  

• Ο διακόπτης λειτουργία - 
επιθεώρηση και ο 
διακόπτης στάσης STOP 
είναι δύο σταθερών 
θέσεων  

• Τα κοµβία κίνησης 
ανόδου – καθόδου είναι 
συνεχούς πιέσεως 

• Η λειτουργία 
επιθεώρησης πρέπει να 
καθιστά ανενεργό το 
κύκλωµα των αυτοµάτων 
θυρών και τις εσωτερικές 
- εξωτερικές κλήσεις 

• Ύπαρξη ρευµατοδότη 

  

3.2 Θύρες φρέατος • Ύψος τουλάχιστον 2m   

3.2.1 Αυτόµατες- 
Χειροκίνητες 
 

• Τα φύλλα των θυρών 
είναι συνδεδεµένα και 
κινούνται επί οδηγών  

• Έλεγχος διακοπής 
κίνησης µέσω των 
επαφών των θυρών 

• Aποµανδάλωση ανάγκης 
(τρίγωνο κλειδί) 

• Τύπος 
• ∆ιαστάσεις 
• Μηχανική αντοχή 
• Στηρίξεις 
• Κενά (max. 10mm) 

  

3.2.2 Έλεγχος δύναµης 
κλεισίµατος (στις 
ηµιαυτόµατες) 

Ελατήρια, Μεντεσέδες   

3.2.3 Αναγνώριση 
παρουσίας θαλάµου, 
Φωτισµός 50 Lux  

   

 
(Σ1) Σε περίπτωση αντικατάστασης τους µετά την 01.07.1999 και µέχρι την 19.04.2016 τα 
Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
95/16/ΕΚ. Από τις 20.04.2016 τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 

 
(Σ2) Υποχρεωτικό για ελέγχους που διενεργούνται σε ανελκυστήρες του εδαφίου (γ) της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008), δηλ. σε 
ανελκυστήρες σε δηµόσιους χώρους ή γενικά σε ανελκυστήρες προσπελάσιµους από ευρύ κοινό. 

 
(Σ3)  
Α. «Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, δύνανται για λόγους ασφαλείας, να 
µεριµνήσουν για τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.» (παρ.5 του άρθρου 8 της ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008))” 



Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
 

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/06/14-11-2017                                          102/161 
 

Β. «Στην περίπτωση ανελκυστήρων δηµοσίας χρήσης, η ύπαρξη και λειτουργία διάταξης κλήσης 
έκτακτης ανάγκης καθίσταται υποχρεωτική από 1.7.2009»(παρ. 6 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 
οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008))» 

 
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
 

Σε περίπτωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων – ηλεκτρολογικού εξοπλισµού πρέπει να 
εφαρµόζονται: 
• Μετά το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, τα οριζόµενα από τις 
προδιαγραφές ελέγχου. 
• Πριν το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, οι εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισµοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:    

 
Ο επιθεωρητής 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
……………………………….. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
……………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 
ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) 

και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2/1990  
  

( Φορέας ελέγχου, Λογότυπο – Τίτλος :………………………………………………..) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1990 
  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ):.…… 
(όταν απαιτείται) 

Εγκαταστάτης  
(Νοµικό ή Φυσικό 

Πρόσωπο): 
………………………… 

 
Υπεύθυνος Εγκατάστασης: 

 
……………………………… 

Συντηρητής  
(Νοµικό ή Φυσικό 

Πρόσωπο): 
…………………….. 

Τόπος εγκατάστασης: 
 

……………………………….. 
Ιδιοκτήτης/ ∆ιαχειριστής: 

 
………………………….. 
Έτος εγκατάστασης: 

………………………… 
Με άδεια εγκατάστασης (αρ. 
φακέλου) 
ή 
Με προέγκριση  
εγκατάστασης (αρ. φακέλου) 
ή 
Με Άδεια λειτουργίας(αρ. 
φακέλου)   
ή 
Χωρίς στοιχεία νοµιµότητας 
Επιθεωρητής: 
………………………… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
……………………………….. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
……………………………….. 
 
Ηµεροµηνία ελέγχου: 
 
……………………………….. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά υδραυλικού συγκροτήµατος: 
 
∆ΟΧΕΙΟ ΛΑ∆ΙΟΥ: 

- Κατασκευαστής  ………………………………………………….. 
- Τύπος ………………………………………………… 
- Αριθµός σειράς / Έτος 

κατασκευής……………………………… 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ: 

- Κατασκευαστής…………………………………………………… 
- Τύπος……………………………………………………………… 

ΑΝΤΛΙΑ: 
- Κατασκευαστής……………………………………………………. 
- Παροχή ……………………………………………………………. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 
- Ελάχιστη στατική 

πίεση…………………………………………. 
- Μέγιστη στατική 

πίεση…………………………………………… 
- Πίεση ανακούφισης:……………………………………………… 
- Ιξώδες λαδιού…………………………………………………….. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 
- Ισχύς………………………………………………………………. 
- Ονοµαστικό ρεύµα……………………………………………….. 
- Ρεύµα εκκίνησης…………………………………………………. 
- Τύπος εκκίνησης…………………………………………………. 
- Τάση………………………………………………………………. 
- Αριθµός σειράς…………………………………………........…… 
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Σηµείο Ελέγχου 

Αξιο-
λόγη
ση 
 

Παρατηρήσεις 

 
Α. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

Απαιτήσεις 
1 
2 
 

1: πλήρης κάλυψη 
2: έλλειψη / απόκλιση 

1. Οπτικός έλεγχος    

1.1 Θέση 
µηχανοστασίου………… 

• Άνω ή κάτω 
• Όροφος, Αλλού ή Άνευ 

  

Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 
Αξιο-
λόγη
ση 

Παρατηρήσεις 

1.2 Θύρα εισόδου 
 

• Πινακίδα 
• Ύψος 1,80m, πλάτος 

0,60m  
• να µην ανοίγει προς τα 

µέσα 

  

1.3 Οικοδοµικά 
χαρακτηριστικά 
µηχανοστασίου 

 

• Κατάλληλο ύψος ≥1,80m 
• 70cm µπροστά στον 

πίνακα ελεύθερα 
• 40x50cm ελεύθερα 

χειρισµούς έκτακτης 
ανάγκης 

• Εξαερισµός µηχ/σιου 
• Πρόσβαση από 

κοινόχρηστο χώρο 
• ∆άπεδο στεγανό, 

αντιολισθητικό 

  

1.4 Ξένες εγκαταστάσεις • Σωληνώσεις, καλωδιώσεις 
κ.λ.π. 

  

1.5 Ύπαρξη εξοπλισµού • ∆ιακόπτης Φωτισµού και 
πρίζα εντός του Μηχ/σίου 

• ∆υνατότητα ακουστικής 
επικοινωνίας µε τον 
θάλαµο 

  

1.6 ∆οχείο λαδιού,  
     Μπλοκ  Βαλβίδων 
ελέγχου 

• Ύπαρξη σχεδίου και 
οδηγιών ρυθµίσεως των 
βαλβίδων 

• Χειραντλία 
• Στάθµη λαδιού 

  

1.7 Υδραυλικές σωληνώσεις 
 

• Κατασκευαστής, τύπος 
σωλήνα 

• Σήµανση (ηµεροµηνία και 
πίεση δοκιµής) >5 ● Pst 

• Συνδέσεις, στηρίξεις, 
περάσµατα 

• Επιτρεπτή ακτίνα κάµψης 

  

1.8 Περιοριστήρας 
Ταχύτητας 
(όταν υπάρχει) (Σ1) 
  

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Ονοµαστική ταχύτητα 
• Ταχύτητα ενεργοποίησης 
• ∆ιάµετρος συρµατόσχοινου 
• Ηλεκτρικός διακόπτης 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο-
λόγη
ση 
 

Παρατηρήσεις 

1.9 Ηλ. Πίνακας ελέγχου 
ανελ/ρα (Τα ηλεκτρικά 
µέρη σε κλειστό πίνακα) 
 
 
•  Επιτηρητής Φάσεων  
 

• Κατασκευαστής 
• Στοιχεία πίνακα 
• Ταύτιση µε ηλεκ/λογικό 

σχέδιο 
• Ανεξ/τητη σύνδεση 

γειώσεων 
• Εγκεκριµένα Υλικά 
• Ασφάλειες, συνδέσεις 

καλωδίων 
• Ένδειξη στάσεων 

(ανεξάρτητης Παροχής) 
• Έλεγχος έλλειψης φάσης -

∆ιαδοχή    φάσεων 

  

1.10 Πίνακας κίνησης 
(380V) 
 

• Γενικός διακόπτης 
• Ασφάλειες (είδος, 

µέγεθος) 
• Καλώδια τροφοδοσίας – 

(∆ιατοµές) 

  

1.11 Πίνακας φωτισµού 
θαλάµου – φρέατος (220V) 
 
 
 
 

• Ανεξάρτητος παροχής από 
τον πίνακα κίνησης   

• ∆ιακόπτης, ασφάλεια  
(είδος, µέγεθος) 

• Ρελέ διαφυγής (σε 
περίπτωση 220 V σε 
θάλαµο και φρεάτιο) 

  

1.12 Βιβλίο ανελκυστήρα 
 
Επιγραφές, σηµάνσεις στο 
Μηχ/σιο 

• Βιβλίο παρακολούθησης 
• Οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης 
• Οδηγίες απεγκλωβισµού 
• Επιγραφές, σηµάνσεις 

  

2. Μετρήσεις Απαιτήσεις   

2.1 Αντίσταση µόνωσης 
των κυκλωµάτων ισχύος 
και ελέγχου  

• >0,5 ΜΩ για το κύκλωµα 
ισχύος (τάση δοκιµής 
500V) 

• >0,25 ΜΩ για τα 
κυκλώµατα χειρισµού 
ασφαλείας (τάση δοκιµής 
250V) 

  

2.2 Ταχύτητες κίνησης  

 

• χωρίς φορτίο ταχύτητα 
ανόδου Vm - ταχύτητα 
καθόδου Vd 

  

2.2α Ένταση ηλ/κου 
ρεύµατος 

• Ονοµαστικό ρεύµα 
• Ρεύµα εκκίνησης 

(χωρίς φορτίο) 

  

2.3 Μέτρηση πιέσεων 
 
 

• Πίεση ανόδου (χωρίς 
φορτίο) 

• Πίεση καθόδου (χωρίς 
φορτίο) 

• Στατική πίεση (άνευ 
φορτίου) 
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3. ∆οκιµές Απαιτήσεις   

3.1 Λειτουργία διακόπτη 
τέρµατος διαδροµής 
ασφαλείας (άνω) 

• Ενεργοποίηση από το 
έµβολο για έµµεση 
ανάρτηση  

• Επενεργεί και σταµατά τον 
κινητήρα και τον διατηρεί 
σταµατηµένο σε όλη την 
υπερδιαδροµή 

• Επιστροφή στην αρχική 
θέση µετά την 
αποµάκρυνση του µέσου 
ενεργοποίησης 

• Η επιστροφή του 
ανελκυστήρα σε κανονική 
λειτουργία δεν πρέπει να 
γίνεται αυτόµατα 

  

3.2 Έλεγχος συστήµατος 
Αρπάγης 
 
 
 

• Χωρίς φορτίο και µε 
ονοµαστική ταχύτητα  

• Ενεργοποίηση µε ειδικό 
σύστηµα δοκιµής ή µε 
περιοριστήρα ταχύτητας 

  

3.3 Βαλβίδα καθόδου 
ανάγκης 
(ανοίγει µε µόνιµη 
επενέργεια & κλείνει 
αυτόνοµα) 

• Λειτουργικός έλεγχος 
• ∆εν λειτουργεί όταν δεν 

ασκείται πίεση στο έµβολο 

  

3.4 Ηλ. κύκλωµα 
διόρθωσης ολίσθησης (µε 
ανοικτές θύρες) 
 

• Περιγραφή λειτουργίας 
• Έλεγχος δύο ηλεκτρικών 

σφαλµάτων  
• Κύκλωµα λειτουργίας 

εντός περιορισµένης ζώνης 
• ∆οκιµή ισοστάθµισης σε 

όλους τους ορόφους 
• ∆εν πρέπει να λειτουργεί 

στη συντήρηση 

  

3.5 Βαλβίδα θραύσης (Σ1)  
 

• Λειτουργικός έλεγχος µε 
υπερτάχυνση 

• Σύγκριση µε διαγράµµατα 
ρύθµισης κατασκευαστή 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 

  

3.6 ∆οκιµή στεγανότητας  
       -  υπερπίεσης  
  

• Στο υδρ. κύκλωµα  
(από έµβολο µέχρι βαλβίδα 

αντεπιστροφής) µε 200% 
της πίεσης πλήρους 
φορτίου επί 5 min 

  

3.7 ∆οκιµή µετατόπισης - 
βύθισης 
  

• Χωρίς φορτίο στον θάλαµο 
επί 10 min (<10mm) 
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3.8 Ηλ. κύκλωµα Parking 
 

• Αποστολή στην κατώτερη 
στάση µετά max. χρόνο 15 
min 

• ∆εν πρέπει να λειτουργεί 
στη συντήρηση 

  

3.9 Έλεγχος διακοπής 
κινήσεων µε 
βραχυκύκλωµα,  
Έλεγχος ηλεκτρικών 
διαρροών  

• Είδος προστασίας 
(ασφάλειες, ρελέ 
διαφυγής) 

  

3.10 Βαλβίδα ανακούφισης   
 
Έλεγχος υπερπίεσης 
χειραντλίας  

• Λειτουργικός έλεγχος, 
Ρύθµιση max 1,4 της Pstat 
 

• 2,3 του Pst 

  

3.11 Χρονικό διαδροµής 
 
 
         

• Όταν δεν υπάρχει κίνηση, 
µε την µηχανή υπό τάση 

• Ενεργοποίηση εντός 20-45 
sec 

• ∆εν επηρεάζει συντήρηση 
και επανισοστάθµιση 

• Επιστροφή σε κανονική 
λειτουργία χειροκίνητα 

 

  

3.12 Θερµικό (µηχανής & 
λαδιού) 

• «κόβει» αµέσως 
• Επανέρχεται αυτόµατα 

όταν πέσει η θερµοκρασία 
εντός επιτρεπτών ορίων 

 

  

Β. ΘΑΛΑΜΟΣ 
Απαιτήσεις 
 

  

1. Γενικά 
 

• Ένδειξη φορτίου – ατόµων 
• Κοµβία ορόφων 
• Σήµατα ένδειξης ορόφου 

(ηλεκτρονικά ή άλλα) 
• Εξαερισµός (πάνω και   

κάτω) 
• Μηχανική αντοχή 

τοιχωµάτων 
(30 daN σε 5 cm2) 

• Φωτισµός (τουλάχιστον 
50 Lux) 

• ∆ιαστάσεις θαλάµου 
(πλάτος, βάθος, ύψος) 

• Συµφωνία µε 
µηχανολογικό σχέδιο 
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2. Θύρες εισόδου • Συµφωνία µε 
µηχανολογικό σχέδιο 

• Τύπος θυρών 
• ∆ιαστάσεις θυρών 
• Μηχανική αντοχή (30 daN 

σε 5 cm2)  
• Όχι µόνιµη παραµόρφωση  
• Όχι ελαστική 

παραµόρφωση ≤ 15mm 
• ∆ύναµη κατά το κλείσιµο 

(max 15 daN) (αυτόµατες) 
• Αυτόµατο άνοιγµα όταν 

υπάρχει εµπόδιο 
(αυτόµατες) 

• Ηλεκτρικές επαφές 
• Οδήγηση φύλων ή 

µεντεσέδες 
• Κενά Max 10mm 
• Ύπαρξη φωτοκύτταρου ή 

ανιχνευτή «κουρτίνας» 
(αυτόµατες) 

• Μπουτόν αναστροφής της 
κίνησης κλεισίµατος των 
θυρών θαλάµου (door 
open) (αυτόµατες) 

Οι θάλαµοι πρέπει να φέρουν 
θύρες. 
Μόνον στους θαλάµους των 
ανελκυστήρων φορτίων µε 
συνοδεία ατόµων µπορεί µια 
είσοδος του θαλάµου ή και 
δύο (απέναντι ή µία στην 
άλλη), να µην φέρουν θύρα 
υπό τις προϋποθέσεις των 
παρ. 8.5 & 8.8 του ΕΛΟΤ ΕΝ 
81.2/1990 
Ειδικά οι ανελκυστήρες του 
εδαφίου (γ) της παραγράφου 
4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 
οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) πρέπει 
υποχρεωτικά να φέρουν 
θύρες θαλάµου σύµφωνα µε 
το σηµείο 40 και την 
παράγραφο 5.8.3 του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
81.80/2004 
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3. Φώτα ασφάλειας και 
κλήση ανάγκης 

• Φωτισµός ασφαλείας  
• Κοµβίο κλήσης έκτακτης 

ανάγκης (alarm) 
• ∆ιάταξη κλήσης έκτακτης 

ανάγκης µε δυνατότητα 
µόνιµης σύνδεσης µε 
υπηρεσία άµεσης 
διάσωσης (δοκιµή 
λειτουργίας) (Σ3) 

  

4. Ποδιά προστασίας κάτω 
από το κατώφλι της εισόδου 

• Ύψος 75 cm σε όλο το 
πλάτος της εισόδου, 
κατακόρυφη µε κλίση 
min. 60° στην απόληξη 

• Μηχανική αντοχή 

  

5. Αυτόµατος 
απεγκλωβισµός    (όπου 
υπάρχει) 

• ∆εν λειτουργεί µε 
άνοιγµα θυρών 
(θαλάµου ή φρέατος) και 
στη συντήρηση 

  

Γ. ΦΡΕΑΡ Απαιτήσεις   

1. Οπτικός έλεγχος    

1.1 Ύπαρξη φωτισµού 
 

• Φώτα 0.5 m από το 
ανώτερο και το κατώτερο 
σηµείο του φρέατος και 
ενδιάµεσα ανά 7m 

  

1.2 Ύπαρξη εξαερισµού • Άνοιγµα min. διαστάσεων 
1% της οριζόντιας 
επιφάνειας του φρέατος 
στην άνω απόληξη 

  

1.3 Τοιχώµατα,  
αποστάσεις από τον θάλαµο, 
εµβαθύνσεις 

• Άκαυστα, µηχανικής 
αντοχής 

• 15cm max. απόσταση από 
το κατώφλι του θαλάµου, 
20 cm για max. 50 cm 
ύψος 

• Κατωκάσια πλήρη στο 
διάστηµα της ζώνης 
αποµανδάλωσης των 
θυρών 

  

1.4  Ξένες εγκαταστάσεις;  
 

• Σωληνώσεις, 
καλωδιώσεις κ.λ.π. 
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1.5 Ύπαρξη πλέον του ενός 
ανελκυστήρα σε κοινό 
φρεάτιο 
 
 

• Χώρισµα σε όλο το ύψος 
του φρέατος όταν η 
απόσταση µεταξύ 
κινουµένων µερών 
γειτονικών ανελκυστήρων 
είναι µικρότερη από 30cm 

• Όταν η απόσταση είναι 
µεγαλύτερη από 30cm 
διαχωριστικό σε ύψος 2.5 
m πάνω από το κατώτατο 
σηµείο διαδροµής των 
κινουµένων µερών 

 

  

1.6 Ύπαρξη θυρών ελέγχου 
ή έκτακτης ανάγκης 

• ∆ιαστάσεις 
• Κατάλληλη κλειδαριά 

(πανικού) 
• Ηλεκτρική ασφάλιση 

  

1.7 Έµβολο - Κύλινδρος  
 

• Στήριξη 
• Έλεγχος διαρροών 
• Σωληνάκι υπερχείλισης 
• ∆ιαστάσεις 
• Στοιχεία από πινακίδα 

  

1.8 Εξοπλισµός  
    στην κάτω απόληξη 
φρέατος  
 
 
 

• Ρευµατοδότης 
• ∆ιακόπτης στάσης STOP 

προσβάσιµος (2 σταθερών 
θέσεων µε προστασία από 
ακούσιο χειρισµό) 

• ∆άπεδο στεγανό-
Ελαιοσυλλέκτες 

  

1.8α Θύρα ελέγχου ή 
σκάλα στην κάτω απόληξη 
φρέατος 

• Όταν το βάθος είναι 
µεγαλύτερο από 2.5m 

• ∆ιαστάσεις 
• Κατάλληλη κλειδαριά 

(πανικού) 
• Ηλεκτρικά ασφαλισµένη 

(όταν απαιτείται) 

  

1.9 Κατάσταση των µέσων 
ανάρτησης 
 
• Συρµατόσχοινα 
• Τροχαλίες 

• Στήριξη και ασφάλειες των 
συρµατόσχοινων  

    (θάλαµος & βάση 
κυλίνδρου) 

• Αριθµός – ∆ιάµετρος 
συρµ/νων 

• Προστατευτικό κάλυµµα 
τροχαλίας 

• ∆ιάµετρος τροχαλίας 
• Στήριξη εµβόλου µε 

τροχαλία ή εµβόλου µε 
θάλαµο (1:1 ανάρτηση) 

  

1.10 Οδήγηση θαλάµου - 
εµβόλου  

• Κατάσταση, στήριξη 
πέδιλων 
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1.11 Συσκευή αρπάγης 
(Σ1) 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 
• Στήριξη επί του πλαισίου 

ανάρτησης 
• ∆ιακόπτης ασφάλειας 
(Στήριξη – µέσο 

ενεργοποίησης) 
• Σηµάδι από την αρπάγη να 

είναι οµοιόµορφο και στους 
δύο οδηγούς 

  

1.12 ∆ιατάξεις µανδάλωσης 
θυρών φρέατος 
(Κλειδαριές) (Σ1)  
 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Συµφωνία µε τεχνικό 

φάκελο 
• Έλεγχος διακοπής κίνησης 

όταν ανοίγει και 
επανεκκίνηση όταν ο 
πείρος έχει ασφαλίσει min 
7mm 

• Έλεγχος Προµανδάλωσης 

  

1.13 Τροχαλία τάνυσης 
περιοριστήρα (όπου 
υπάρχει) 
 
 

• Στήριξη 
• ∆ιακόπτης ελέγχου 

χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου 

  

2. Μετρήσεις Απαιτήσεις   

2.1 Άνω χώρος προστασίας  
         

• Ύψος άνω απόληξης 
φρέατος (τελειωµένο 
δάπεδο τελευταίας άνω 
στάσης έως το χαµηλότερο 
σηµείο οροφής φρέατος) 

 
    Όταν το έµβολο έχει     
     πλήρως εκτονωθεί:  
• Ελάχιστο ύψος στέγης 

θαλάµου–οροφής 
φρέατος≥1 m +0.0035U2 

• Ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο 0,50 x 
0,60 x 0,80 m στη στέγη 
του θαλάµου 

• Ελάχιστο 0.1+0.0035U2 
m οδηγός από πέδιλο 
ολίσθησης 

• Ελάχιστο ύψος πλαισίου 
ανάρτησης - οροφής 
φρέατος 0.3 +0.0035U2 
m 
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2.2 Κάτω χώρος προστασίας       
 

• Ύψος κάτω απόληξης φρέατος 
 

    Όταν ο θάλαµος έχει 
συµπιέσει πλήρως τους 
προσκρουστήρες: 

• Ελάχιστο ύψος κατώτερων 
τµηµάτων θαλάµου– πυθµένα 
φρέατος >0,50m 

• Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 
0,50 x 0,60 x 1,00 m στον 
πυθµένα του φρέατος 

  

2.3 Προσκρουστήρες (Σ1)   
 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Συµφωνία µε τεχνικό φάκελο 
• Αριθµός, διαστάσεις 
• ∆οκιµή επικάθησης  
• Βύθιση θαλάµου max 12cm 

από τη στάση 

  

2.4 Οδηγοί θαλάµου, εµβόλων 
 

• ∆ιαστάσεις οδηγών θαλάµου 
• Max. απόσταση µεταξύ των 

στηριγµάτων οδηγών(l) 
• Στηρίξεις οδηγών 
• ∆ιαστάσεις οδηγών εµβόλων 

  

2.5 Έλεγχος συνέχειας 
γειώσεων 

• Μεταξύ των µεταλλικών 
µερών της εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα 

  

3. ∆οκιµές λειτουργίας Απαιτήσεις   
3.1 Χειριστήριο επιθεώρησης 
επί του θαλάµου 
 
 
 
 
Αποκλεισµός άλλων χειρισµών 
όταν το κύκλωµα κίνησης είναι 
στην συντήρηση 

• Ο διακόπτης λειτουργία - 
επιθεώρηση και ο διακόπτης 
στάσης STOP είναι δύο 
σταθερών θέσεων  

• Τα κοµβία κίνησης ανόδου – 
καθόδου είναι συνεχούς 
πιέσεως 

• Η λειτουργία επιθεώρησης 
πρέπει να καθιστά ανενεργό 
το κύκλωµα των αυτοµάτων 
θυρών, τις εσωτερικές και 
εξωτερικές κλήσεις και το 
κύκλωµα διόρθωσης 

  

3.2 Θύρες φρέατος 
 

• Ύψος τουλάχιστον 2m   
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3.2.1 Αυτόµατες- 
Χειροκίνητες 
 

• Τα φύλλα των θυρών είναι 
συνδεδεµένα και κινούνται 
επί οδηγών  

• Έλεγχος διακοπής κίνησης 
µέσω των επαφών των 
θυρών 

• Aποµανδάλωση ανάγκης 
(τρίγωνο κλειδί) 

• Τύπος 
• ∆ιαστάσεις 
• Μηχανική αντοχή 
• Στηρίξεις 
• Κενά (max. 10mm) 

  

3.2.2 Έλεγχος δύναµης 
κλεισίµατος (στις 
ηµιαυτόµατες) 

• Ελατήρια, Μεντεσέδες   

3.2.3 Αναγνώριση 
παρουσίας θαλάµου, 
Φωτισµός 50 Lux 

   

 
(Σ1) Σε περίπτωση αντικατάστασης τους µετά την 01.07.1999 και µέχρι την 19.04.2016 τα 
Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
95/16/ΕΚ. Από τις 20.04.2016 τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 
(Σ2) Υποχρεωτικό για ελέγχους που διενεργούνται σε ανελκυστήρες του εδαφίου (γ) της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008), δηλ. σε 
ανελκυστήρες σε δηµόσιους χώρους ή γενικά σε ανελκυστήρες προσπελάσιµους από ευρύ κοινό. 
(Σ3)      
Α. «Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, δύνανται για λόγους ασφαλείας, να 
µεριµνήσουν για τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.» (παρ.5 του άρθρου 8 της ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008))” 
Β. «Στην περίπτωση ανελκυστήρων δηµοσίας χρήσης, η ύπαρξη και λειτουργία διάταξης κλήσης 
έκτακτης ανάγκης καθίσταται υποχρεωτική από 1.7.2009»(παρ. 6 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 
οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008))» 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 

 
Σε περίπτωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων – ηλεκτρολογικού εξοπλισµού πρέπει να 
εφαρµόζονται: 
• Μετά το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, τα οριζόµενα από τις 
προδιαγραφές ελέγχου. 
• Πριν το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, οι εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισµοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
Ο   επιθεωρητής 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
……………………………….. 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
……………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) 
και τα Β∆ 37/1966 (ΦΕΚ 10Α/66) και 890/68 (ΦΕΚ 311Α/68) 

 
( Φορέας ελέγχου, Λογότυπο – Τίτλος…………………………………………………………)  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Β∆ 37/1966 (ΦΕΚ 10Α/66), 
& Β∆ 890/68 (ΦΕΚ311Α/68) 

Εγκαταστάτης  
(Νοµικό ή Φυσικό 

Πρόσωπο): 
………………………… 

 
Υπεύθυνος Εγκατάστασης: 

 
……………………………… 

Συντηρητής  
(Νοµικό ή Φυσικό 

Πρόσωπο): 

…………………….. 
Τόπος εγκατάστασης: 
……………………………….. 

Ιδιοκτήτης / ∆ιαχειριστής: 
………………………… 

Αριθµός ανελκυστήρα (σε 
περίπτωση πλέον του ενός 

ανελκυστήρων): 
………………………… 

Έτος εγκατάστασης: 
Με άδεια εγκατάστασης (αρ. 
φακέλου ∆ηµόσιας Αρχής): 
ή 
Με Άδεια λειτουργίας (αρ. 
φακέλου ∆ηµόσιας Αρχής):  
ή 
Χωρίς στοιχεία νοµιµότητας: 
 

Επιθεωρητής 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
……………………………….. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
……………………………… 

Ηµεροµηνία ελέγχου: 
……………………………….. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήριου µηχανισµού: 
 

ΗΛ. ΜΗΧΑΝΗ: 
- Κατασκευαστής  ………………………………………………….. 
 
- Τύπος/Ισχύς (kW): …….......... / …….......... 

 
- Ονοµ. φορτίο: ……….......... 
 
- Ονοµ. ταχ (m/s): ……………… 

 
- Αριθµός σειράς / Έτος κατασκευής……… / .......... 

 
- Αριθµός στροφών………………………………………………… 

 
- SPH (Starts per hour) / Εκκινήσεις ανά ώρα 

………… 
 
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ: 

- Κατασκευαστής………………………  
 
- Αριθµός σειράς / Έτος κατασκευής…….... / 

........... 
 

- Τύπος ……………................ 
 

- Σχέση µετάδοσης……………………………………………. 
 
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΕΛΞΗΣ: 

- ∆ιάµετρος:………….………………        ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
- Γωνία περιτύλιξης (α):…..……….. 
- Γωνία αυλάκων (γ):.……………… 
- Ανάρτηση:……………. 
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Σηµείο Ελέγχου 

Αξιο
λόγ
ηση 

 

Παρατηρήσεις 

 
Α.     ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

 

Απαιτήσεις 

1 
2 
 

1: πλήρης κάλυψη 
2: έλλειψη / απόκλιση 

1. Οπτικός έλεγχος    

1.1 Θέση µηχανοστασίου ..... 
 

• Άνω ή κάτω 
• Όροφος, Αλλού ή Άνευ 

  

1.2 Πόρτα εισόδου 
 

• Άνετη προσπέλαση  
• Πινακίδα 
• κλειδαριά ,  κλειδί µέσα σε 

κουτί 
• Πόρτα να µην ανοίγει προς 

τα µέσα 
• Μεταλλική πόρτα 

  

1.3 Οικοδοµικά χαρακτηριστικά 
µηχανοστασίου 

 

• Κατάλληλο ύψος ≥2m  
• 80cm µπροστά στον πίνακα 

και στις 2 πλευρές της 
µηχανής ελεύθερα 

• 30cm ελεύθερα άνω 
κινουµένων µερών  

• Εξαερισµός µηχ/σιου (min 
0,25m²) 

• Πρόσβαση από 
κοινόχρηστο χώρο-
Ανεµόσκαλες max 1m 

• ∆άπεδο αντοχής 350Kg/m² 

  

1.4 Ξένες εγκαταστάσεις • Απαγορεύονται   

1.5 Ύπαρξη εξοπλισµού • ∆ιακόπτης Φωτισµού και 
πρίζα εντός του Μηχ/σίου 

  

1.6 Κινητήριος µηχανή 
 
Τροχαλίες Έλξης/Παρέκλισης  
          
  
 
                 
• Φρένα………………………….. 
 

• Έδραση, στάθµη λαδιού, 
διαρροές, βολάν χωρίς 
οπές-προεξοχές  

• Έδραση , ∆ιάµετρος 
τροχαλίας έλξης min 40xD 
συρµ/νων, προφυλακτήρες 
για τις εντός φρέατος, 
κατάσταση αυλάκων, 
(άνοιγµα υποκοπής max 
80%D συρµ/νων) 

• Ενεργοποίηση µέσω 
ελατηρίων ή βαρών 

• Κατάσταση αντιτριβικών 
πλακών (Φερµουϊτ) 

� Στηρίξεις,  ελατήρια, 
ασφάλειες, µοχλός 
απελευθέρωσης συνεχούς 
επενέργειας 

  

1.7 Ενδείξεις στάσεων και 
φοράς κίνησης 

• Σήµανση συρµατοσχοίνων  
• Βέλη κατεύθυνσης κίνησης 

στο βολάν ή/και στην 
τροχαλία τριβής 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις Αξιο
λόγ
ηση 

 

Παρατηρήσεις 

1.8 Περιοριστήρας Ταχύτητας 
(εντός Μηχ/σιου ή  
Τροχαλ/σιου) (Σ1) 
 
 

• Κατασκευαστής  
• Τύπος 
• Τάνυση µέσω αντίβαρου 

και προστασία εξόδου 
συρµ/νου κάτω 

• Ολίσθηση συρµ/νου σε F > 
50Kg 

• Ταχύτητα ενεργοποίησης 
Max 1,4x U για U<1.25m/s 
Max 1.2x U για U>1.25m/s 
• ∆ιάµετρος συρµατόσχοινου 
• Ηλεκτρικός διακόπτης 

  

1.9 Ηλ. Πίνακας ελέγχου 
ανελ/ρα 
 
Επιτηρητής Φάσεων  
 

• Κατασκευστής  
• Στοιχεία πίνακα 
• Ταύτιση µε ηλεκτρολογικό 

σχέδιο 
• Ασφάλειες, συνδέσεις 

καλωδίων 
• Η διακοπή της λειτουργίας 

του ανελκυστήρα και του 
φρένου επιτυγχάνεται µε 
δύο τουλάχιστον 
ηλεκτρονόµους µε τις 
επαφές τους συνδεδεµένες 
σε σειρά (Σ2) 

• Έλεγχος έλλειψης φάσης 
• Έλεγχος προσταστίας από 

αναστροφή φάσεων (Σ2) 
• Αυτόµατος  
• Έλεγχος υπερέντασης 

(Θερµικό) 

  

1.10 Πίνακας κίνησης (380V) 
 
 
 
 

• Γενικός διακόπτης εύκολα 
προσιτός µε σήµανση 

• Ασφάλειες (είδος, µέγεθος) 
� ∆ιατοµές: min 1mm² προς 

θάλαµο min 1,5 mm² στο 
κύκλωµα χειρισµού 

� Καλώδια τροφοδοσίας 
(διατοµές) 

  

1.11 Πίνακας φωτισµού 
θαλάµου – φρέατος (220V) 
 
 

• Ανεξάρτητης παροχής από 
τον πίνακα κίνησης 

• ∆ιακόπτης, ασφάλεια  
    (είδος, µέγεθος) 
• Τάση κυκλώµατος 

χειρισµού max 110V 

  

1.12 Βιβλίο ανελκυστήρα 
 
 

• Βιβλίο παρακολούθησης 
• Οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης 
• Οδηγίες απεγκλωβισµού 
• Επιγραφές, σηµάνσεις στο 

Μηχ/σιο 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 
Αξιο
λόγ
ηση 

Παρατηρήσεις 

1.13 ΤΡΟΧΑΛΙΟΣΤΑΣΙΟ • Πρόσβαση από 
κοινόχρηστο χώρο 

• Θύρα min 1.1m ύψος 
•  Πινακίδα στη θύρα 
• 30cm ελεύθερα άνω 

κινουµένων µερών 
• Απαγόρευση ξένων 

εγκαταστάσεων 
• ∆άπεδο  αντοχής 

350Kg/m² 
• ∆ιακόπτης φωτισµού, 

STOP πρίζα max 42V 
   

2. Μετρήσεις Απαιτήσεις   
2.1 Αντίσταση µόνωσης των 
κυκλωµάτων ισχύος και 
ελέγχου 
 

• > 0.5MΩ για τα κυκλώµατα 
ισχύος(τάση δοκιµής 500V) 

• >0,25 ΜΩ για τα 
κυκλώµατα χειρισµού και 
ασφάλειας(τάση δοκιµής 
250V) 

• Αγωγοί γείωσης  
     min 16mm² στη µηχανή 
     min 2.5mm² στο θάλαµο 
 

  

2.2 Ταχύτητες κίνησης  

 

• Χωρίς φορτίο  
ταχύτητα ανόδου  
ταχύτητα καθόδου 
 

  

2.3 Μήκος ανύψωσης - 
Υπερδιαδροµές 

• Άνω (mm) 
(µε πλήρως συµπιεσµένους 
τους προσκρουστήρες 
αντιβάρου) 
• Κάτω (mm) 
(µε πλήρως συµπιεσµένους 
τους προσκρουστήρες 
θαλάµου) 

 

  

2.4 Σύστηµα ισοστάθµισης 
στους ορόφους (Σ2) 

• Ακρίβεια στάσης του 
θαλάµου στους ορόφους 
max. ±10mm 

• Ακρίβεια ισοστάθµισης του 
θαλάµου στους ορόφους 
max. ±20mm 

•  
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο
λόγ
ηση 

 

Παρατηρήσεις 

3. ∆οκιµές Απαιτήσεις   

3.1 Λειτουργία οριακών  
διακοπτών άνω και κάτω 
 
Ενεργοποίηση άµεσα µετά τις 
ακραίες-τελικές στάσεις 

• Μετά την ενεργοποίησή 
τους διακόπτεται το 
κύκλωµα της µηχανής & 
του φρένου (αυτόµατος) 

• Σε Ward-Leonard διακοπή 
στην διέγερση της 
γεννήτριας 

• Επιστροφή όταν ο 
θάλαµος επανέλθει στην 
κανονική θέση 

• Η επιστροφή του 
ανελκυστήρα σε κανονική 
λειτουργία δεν πρέπει να 
γίνεται αυτόµατα 

  

3.2 Σύστηµα αρπάγης -  
Περιοριστήρας ταχύτητας (Σ1) 
 
Έλεγχος σε κίνηση προς τα 
κάτω  
 
(∆οκιµή µετά τον οπτικό έλεγχο 
στο φρεάτιο §Γ1.11) 

• ∆οκιµή άνευ φορτίου 
• ∆ιακόπτης αρπάγης & 

περιοριστήρα 
 
Κόβουν το κύκλωµα χειρισµού 
& τροφοδοσίας της µηχανής 

  

3.2.α Προστασία κατά της 
υπερτάχυνσης του θαλάµου 
στην άνοδο (Σ2) 

• Συσκευή αρπάγης διπλής 
κατεύθυνσης για το 
θάλαµο που ενεργοποιείται 
από κατάλληλο 
περιοριστήρα ταχύτητας,  
ή 

• Συσκευή αρπάγης για το 
αντίβαρο που 
ενεργοποιείται από 
κατάλληλο περιοριστήρα 
ταχύτητας,  ή 

• Κινητήρας χωρίς µειωτήρα 
(gearless),  ή 

• Πρόσθετο 
ηλεκτροµηχανικό φρένο 
που επενεργεί επί της 
τροχαλίας τριβής της 
µηχανής,  ή 

• Πρόσθετο 
ηλεκτροµηχανικό φρένο 
που επενεργεί επί των 
συρµατόσχοινων 
ανάρτησης 

 

  

3.3  Αντίβαρο 
Έλεγχος εξισορρόπησης 

• (θάλαµος µε ½ ον. Φορτίο 
– Αντίβαρο) µε 
αµπεροµέτρηση ή 
χειροκίνητα στο βολάν         
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο
λόγ
ηση 

 

Παρατηρήσεις 

3.4 Ικανότητα έλξης Τροχαλίας  
 
(άνοιγµα υποκοπής max 80%D 
συρµ/νων)  
 

• Πεδήσεις σε όλες τις 
στάσεις από την κατώτερη 
έως την ανώτερη µε άδειο 
το θάλαµο κατά την άνοδο 

• (µέγιστη ολίσθηση 
1cm/στάση) 

 

  

3.5 ∆οκιµή  φρένων  
Πεδήσεις µε άδειο το θάλαµο 
κατά την άνοδο 
 

• Παρακολούθηση 
ολίσθησης & στάσης 
θαλάµου   

• Μέτρηση – ρύθµιση στα 
διάκενα µεταξύ σιαγώνων 
& τυµπάνου 

 

  

3.6 Ολίσθηση συρµατόσχοινων 
επί της τροχαλίας  
 

• Με άδειο θάλαµο όταν το 
αντίβαρο έχει επικαθήσει 

Ο θάλαµος δεν µπορεί να 
ανυψωθεί όταν το αντίβαρο 
έχει συµπιέσει πλήρως τους 
προσκρουστήρες του 
(ολίσθηση συρµατοσχοίνων 
επί της τροχαλίας) 
 

  

3.7 Έλεγχος διακοπής 
κινήσεων µε βραχυκύκλωµα, 
Έλεγχος ηλεκτρικών διαρροών  

Είδος προστασίας 
- ασφάλειες 
- ρελέ διαφυγής 
 

  

3.8 Χρονικό διαδροµής (Σ2) 
 
Επιστροφή σε κανονική 
λειτουργία µε την επέµβαση 
αρµοδίου (συντηρητής 
ανελκυστήρα) 

• Όταν δεν υπάρχει κίνηση, 
µε την µηχανή υπό τάση 

• Ενεργοποίηση εντός 20-45 
sec 

• ∆εν επηρεάζει το κύκλωµα 
συντήρησης 

•  

  

Β. ΘΑΛΑΜΟΣ 
Απαιτήσεις 

 
  

1. Γενικά 
     

• Ένδειξη φορτίου – ατόµων 
• Κοµβία ορόφων 
• Σήµατα ένδειξης ορόφων 

(ηλεκτρικά ή άλλα) 
• Επαρκής Εξαερισµός  
• Μηχανική αντοχή 

τοιχωµάτων  
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2. Θύρες εισόδου 
 

Ο θάλαµος πρέπει να φέρει θύρες 
στις εξής περιπτώσεις: 
• Ο ανελκυστήρας έχει ταχύτητα 

µεγαλύτερη από 0,7 m/sec 
• Ο θάλαµος έχει δύο εισόδους: 

τουλάχιστον η µια είσοδος 
πρέπει να φέρει θύρες 

• Όπου µε την είσοδο επιβάτη 
στο θάλαµο δεν διακόπτονται 
οι εξωτερικοί χειρισµοί 

Ειδικά για ανελκυστήρες µε 
επιφάνεια θαλάµου µικρότερη 
από 0,6 τ.µ. (έως 2 ατόµων) εάν 
δεν προβλέπεται από τους 
κανονισµούς η ύπαρξη θυρών στο 
θάλαµο, δύναται να συστήνεται η 
χρήση φωτοκύτταρων 
κατανεµηµένων καθ’ ύψος της 
εισόδου στο θάλαµο 
• Τύπος θυρών 
• ∆ιαστάσεις θυρών 
• Μηχανική αντοχή (30 daN σε 5 

cm2) 
• Όχι µόνιµη παραµόρφωση  
• Όχι ελαστική παραµόρφωση ≤ 

15mm 
• ∆ύναµη κατά το κλείσιµο (max 

15 daN) (αυτόµατες) 
• Αυτόµατο άνοιγµα όταν 

υπάρχει εµπόδιο (αυτόµατες) 
• Ηλεκτρικές επαφές 
• Οδήγηση φύλων ή µεντεσέδες 
• Κενά Max 10mm 
• Ύπαρξη φωτοκύτταρου ή 

ανιχνευτή «κουρτίνας» 
(αυτόµατες) 

• Μπουτόν αναστροφής της 
κίνησης κλεισίµατος των 
θυρών θαλάµου (door open) 
(αυτόµατες) 

(όταν υπάρχουν θύρες θαλάµου) 
Ειδικά οι ανελκυστήρες του 
εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 
του άρθρου 4 της ΚΥΑ 
οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425(ΦΕΚ 
2604Β/2008) πρέπει υποχρεωτικά 
να φέρουν θύρες θαλάµου 
σύµφωνα µε το σηµείο 40 και την 
παράγ. 5.8.3 του προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 81.80:2004 
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3. Φώτα ασφάλειας 
 
Κλήσεις ανάγκης  

• Φωτισµός ασφαλείας 
• Κοµβίο κλήσης έκτακτης 

ανάγκης (alarm) 
• ∆ιάταξη κλήσης έκτακτης 

ανάγκης µε δυνατότητα 
µόνιµης σύνδεσης µε υπηρεσία 
άµεσης βοήθειας (έλεγχος εν 
λειτουργία) (Σ3) 

  

4. STOP στην κοµβιοδόχο • Θέτει εκτός το κύκλωµα 
χειρισµών 

  

5. Ποδιά προστασίας κάτω 
από το κατώφλι της εισόδου 

• Ύψος 75 cm σε όλο το πλάτος 
της εισόδου, κατακόρυφη µε 
κλίση min. 60° στην κάτω 
πλευρά ή εφαρµογή του 
προτύπου prEN 81.21/2003 
(π.χ. τηλεσκοπική ποδιά)  (Σ2) 

• Κατάλληλη µηχανική αντοχή 

  

Γ. ΦΡΕΑΡ Απαιτήσεις   

1. Οπτικός έλεγχος     

1.1 Φωτισµός • Επάρκεια και διακόπτης    

1.2 Εξαερισµός � Άνοιγµα min. διαστάσεων 1% 
της οριζόντιας επιφάνειας του 
φρέατος στην άνω απόληξη 

  

1.3 Τοιχώµατα,  
αποστάσεις από τον 
θάλαµο, 
προεξοχές & εµβαθύνσεις 
 
 
 
Τοιχώµατα από συρµάτινο 
πλέγµα. 

• Μηχανική αντοχή, Υλικά 
άκαυστα 

• Για προεξοχές σε απόσταση 
από τον θάλαµο <20cm 
πλήρες κάλυµµα ή πλέγµα 
οπών <20mm 

• Κατωκάσια πλήρη και λεία στο 
διάστηµα της ζώνης 
αποµανδάλωσης των θυρών. 

• Τα διάτρητα εξωτερικά 
τοιχώµατα φρέατος (όπου 
υπάρχουν) πρέπει να 
ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 
294/1992, παρ. 4.5.2. 

  

1.4  Ξένες εγκαταστάσεις;  
 

• Σωληνώσεις, καλωδιώσεις 
κ.λ.π. 

  

1.5 Ύπαρξη πλέον του ενός 
ανελκυστήρα σε κοινό 
φρεάτιο 
 
 

• Χώρισµα σε όλο το ύψος του 
φρέατος 
(για πλέγµα σύρµα πάχους 
min 3mm, οπές πλευράς min 
60 mm) 

  

1.6 Ύπαρξη θυρών ελέγχου 
ή έκτακτης ανάγκης 

• Μεταξύ στάσεων που απέχουν 
άνω των 15m 

• Ηλεκτρική ασφάλιση – 
Κλειδαριά 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 

Αξιο
λόγ
ηση 

 

Παρατηρήσεις 

1.7 Εξοπλισµός στην 
κάτω απόληξη φρέατος 
 
 
 
Τροχαλία τάνυσης 
περιοριστήρα 

• ∆ιαχωριστικό αντίβαρου σε ύψος 
2.0m άνω του πυθµένα φρέατος 

• Θύρα για βάθος πυθµένα > 
2,0m 

• Στήριξη, βάρος τάνυσης 
• Να εφοδιαστεί µε ηλεκτρικό 

διακόπτη ο οποίος να 
ενεργοποιείται σε περίπτωση 
χαλάρωσης του συρµατόσχοινου 
του περιοριστήρα, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο πρότυπο 
ΕΝ 81.1/1998, παρ. 9.9.11.3 
(Σ2) 

  

1.8 Κατάσταση των 
µέσων ανάρτησης 
• Συρµατόσχοινα (min. 

3) 
 
 
 
• Τροχαλίες - Ανάρτηση 

2:1……. 

• Στήριξη και ασφάλειες των 
συρµατόσχοινων  (θάλαµος & 
αντίβαρο) 

• Ελατήρια στο αντίβαρο, 
Σφικτήρες στα ελεύθερα άκρα 
των συρµ/νων 

• Αριθµός & ∆ιάµετρος συρµ/νων 
• Οµοιόµορφη τάνυση 
• Κάλυµµα τροχαλιών έναντι 

εισόδου αντικειµένων από πάνω 
• Ελατήρια στα 2 σταθερά άκρα 

των συρµατόσχοινων 

  

1.9 Οδήγηση θαλάµου-
αντίβαρου  

• Κατάσταση, στήριξη 
ολισθητήρων (πέδιλων) 

• Min 10cm πλεονάζον οδηγός 
στις ακραίες θέσεις του 
αντίβαρου 

  

1.10 Προστασία έναντι 
αντίβαρου 
(όταν η απόσταση 
θαλάµου αντίβαρου < 30 
cm) 

• Κινητό δάπεδο επί του θαλάµου 
στην πλευρά του αντίβαρου µε 
διακόπτη και σήµανση ή 
χώρισµα στην µισή διαδροµή 

  

1.11 Συσκευή αρπάγης 
(Σ1) 
 

• Στήριξη επί του πλαισίου 
ανάρτησης 

• ∆ιακόπτης ασφάλειας 
(Στήριξη – µέσο ενεργοποίησης) 

  

1.11α Σηµάδι από τη 
δοκιµή της αρπάγης επί 
των οδηγών θαλάµου 

• Να είναι οµοιόµορφο και στους 2 
οδηγούς 

  

1.12 ∆ιατάξεις 
µανδάλωσης θυρών 
φρέατος (Κλειδαριές) 
(Σ1)  
 

• Έλεγχος διακοπής κίνησης όταν 
ανοίγει και επανεκκίνηση όταν ο 
πείρος έχει ασφαλίσει min 7mm 

• Έλεγχος Προµανδάλωσης 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 
Αξιο
λόγ
ηση 

Παρατηρήσεις 

1.13 Θύρες φρέατος 
 

• Ύψος τουλάχιστον 1.8m   

1.14 Αυτόµατες- 
Χειροκίνητες 
Τύπος, ∆ιαστάσεις 
Μηχ. Αντοχή – Στηρίξεις 
∆ιάκενά (max 5mm) 
 

• Τα φύλλα των θυρών 
κινούνται επί οδηγών  

• Άκαυστοι άξονες στα ράουλα 
• Σε αυτόµατες αναστροφή σε 

εµπόδιο. Fmax 15Kg στο 
κλείσιµο 

• Έλεγχος διακοπής κίνησης 
µέσω των επαφών των θυρών 

  

1.15 Αναγνώριση παρουσίας 
θαλάµου 

Ανοίγµατα max 800 cm² σε 
χειροκίνητες ή ενδείξη 
παρουσίας στην κοµβιοδόχο 

  

2. Μετρήσεις Απαιτήσεις   

2.1 Άνω χώρος προστασίας  
 
 
Υπερδιαδροµή…………………… 

• Ελάχιστος ελεύθερος χώρος 
70cm, όταν το αντίβαρο έχει 
επικαθήσει πλήρως 

• Αν δεν υπάρχει ο 
προβλεπόµενος από το 
πρότυπο ΕΝ 81.1/1998 άνω 
χώρος προστασίας θα πρέπει 
να εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες διευθετήσεις του 
προτύπου prEN 81.21/2003 
(Σ2) 

  

2.2 Κάτω χώρος προστασίας       
 
Υπερδιαδροµή…………………… 

• Με το θάλαµο επί των 
προσκρουστήρων, min. 70cm 

• Αν δεν υπάρχει ο 
προβλεπόµενος από το 
πρότυπο ΕΝ 81.1/1998 κάτω 
χώρος προστασίας θα πρέπει 
να εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες διευθετήσεις του 
προτύπου prEN 81.21/2003 
(Σ2) 

  

2.3 Προσκρουστήρες (Σ1)  
 

• Αριθµός, διαστάσεις, 
Επάρκεια 

• Προσκρουστήρες θαλάµου & 
αντιβάρου σύµφωνα µε το ΕΝ 
81-1:1998, §10.3 (Σ2) 

  

2.4 Οδηγοί θαλάµου - 
αντιβάρου 
 

• ∆ιαστάσεις οδηγών θαλάµου 
• ∆ιαστάσεις οδηγών αντιβάρου 
• Αν το αντίβαρο οδηγείται 

µέσω συρµατοδηγών, πρέπει 
να υπάρχουν κατ’ ελάχιστο 
δύο ζεύγη συρµατοδηγών και 
τα συρµατόσχοινα ανάρτησης 
συστήνεται να είναι 
ετερόστροφα 

• Κατάσταση στηριγµάτων 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτήσεις 
Αξιο
λόγ
ηση 

Παρατηρήσεις 

2.5 Έλεγχος συνέχειας 
γειώσεων 

• Μεταξύ των µεταλλικών 
µερών της εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα 

  

3. ∆οκιµές λειτουργίας Απαιτήσεις   

3.1 Χειριστήριο επιθεώρησης 
επί του θαλάµου, του 
Μηχανοστάσιου & του 
Τροχαλιοστάσιου 
 
 
 
 

• Ο διακόπτης λειτουργία - 
επιθεώρηση και ο διακόπτης 
στάσης STOP είναι δύο 
σταθερών θέσεων(Σ2)  

• Η λειτουργία επιθεώρησης 
πρέπει να καθιστά ανενεργές 
τις εσωτερικές & εξωτερικές 
κλήσεις  

• Τα κοµβία κίνησης ανόδου – 
καθόδου είναι συνεχούς 
πιέσεως (Σ2) 

  

(Σ1) Σε περίπτωση αντικατάστασης τους µετά την 01.07.1999 και µέχρι την 19.04.2016 τα 
Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
95/16/ΕΚ. Από τις 20.04.2016 τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 
(Σ2) Υποχρεωτικό για ελέγχους που διενεργούνται σε ανελκυστήρες του εδαφίου (γ) της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008), δηλ. σε 
ανελκυστήρες σε δηµόσιους χώρους ή γενικά σε ανελκυστήρες προσπελάσιµους από ευρύ κοινό. 
(Σ3)  
Α. Για ελέγχους που διενεργούνται σε ανελκυστήρες των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 4 

του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008), δηλ. ανελκυστήρες σε 
µονοκατοικίες ή πολυκατοικίες, η τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε 
πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι προαιρετική και επαφίεται στους 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές των κτιρίων (άρθρο 8, παράγραφος 5 της σχετικής ΚΥΑ). 

Β. Για ελέγχους που διενεργούνται σε ανελκυστήρες του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008), δηλ. σε ανελκυστήρες σε 
δηµόσιους χώρους ή γενικά σε ανελκυστήρες προσπελάσιµους από ευρύ κοινό, η διάταξη 
κλήσης έκτακτης ανάγκης µε δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε υπηρεσία άµεσης 
βοήθειας καθίσταται υποχρεωτική µετά την 01/07/2009 (άρθρο 8, παράγραφος 6 της σχετικής 
ΚΥΑ). 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
 
Σε περίπτωση αντικατάστασης των καλωδιώσεων – ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 
πρέπει να εφαρµόζονται: 
• Μετά το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, τα οριζόµενα από τις 
προδιαγραφές ελέγχου. 
• Πριν το γενικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα, οι εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισµοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
Ο επιθεωρητής 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
……………………………….. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
……………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 
 

Ο∆ΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2014/33/ΕΕ,  

Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016) 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ) : 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ: 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ (ΝΟΜΙΚΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ): 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ / ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (Οδός, Αριθµός, ∆ήµος): 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2014/33/ΕΕ, 
παράρτηµα V    �      παράρτηµα VIII     �      παράρτηµα X     �  
παράρτηµα XI    �     παράρτηµα XII     � 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
ΕΛΟΤ EN 81.20 / Έκδοση 2014                     �                                
ΕΛΟΤ EN 81.2 / Έκδοση 1999 +Α3:2010           � 
Εξέταση Τύπου                                                � 
Ανάλυση Σχεδιασµού (επικινδυνότητας)             � 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Αίτηση στον φορέα 
ελέγχου / πιστοποίησης 
(δεν απαιτείται στις 
περιπτώσεις των 
παραρτηµάτων X, XI, XII 
της Οδηγίας 2014/33/EE) 

     

Αντίγραφο οικοδοµικής 
άδειας 
 

     

Υπεύθυνη δήλωση ∆ιπλ. 
Πολιτικού Μηχανικού 
για την στατική 
επάρκεια φρεατίου – 
πυθµένα (όταν δεν 
τεκµηριώνεται η ύπαρξη 
ανελκυστήρα στην 
οικοδοµική άδεια) 
 

     

ΣΧΕ∆ΙΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
Μηχανολογικό σχέδιο, 
στο οποίο θα 
απεικονίζονται: 
η τοµή και η κάτοψη του 
φρεατίου,  
η κάτοψη µηχανοστασίου, 
οι 
χώροι προστασίας στην 
πάνω και κάτω απόληξη 
φρέατος, 
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. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
Μηχανολογική µελέτη – 
υπολογισµοί: 
Α. Υδραυλικοί: 
οδηγοί,  
συρµατόσχοινα,  
ανυψωτική µονάδα υπό 
πλήρες φορτίο, έµβολα,  
στατική πίεση,  
αντλία, κινητήρας, 
τροχαλίες κ.λπ.) 
 
Β. Ηλεκτροκίνητοι: 
οδηγοί,  
συντελεστής ασφάλειας 
συρµατόσχοινων 
ανάρτησης και 
περιοριστήρα ταχύτητας, 
τροχαλία τριβής, 
αξιολόγηση της έλξης, 
κινητήρας 
 
(Στις περιπτώσεις των 
παραρτηµάτων V, X ή XII 
της Οδηγίας 2014/33/EE, 
δεν απαιτούνται 
υπολογισµοί) 

     

Αντίγραφο του 
Πιστοποιητικού 
Εξέτασης Τύπου ή 
Εξέτασης Σχεδιασµού 
Έλεγχος συµβατότητας του 
αν/ρα µε την Εξέταση 
Τύπου ή Σχεδιασµού 
(Μόνο στις περιπτώσεις 
των παραρτηµάτων V, X ή 
XII της Οδηγίας 
2014/33/EE) 

     

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 
Ηλεκτρολογικά σχηµατικά 
διαγράµµατα: 
κυκλωµάτων παροχής 
ενέργειας και  
κυκλωµάτων ασφάλειας µε 
τον κατάλληλο συµβολισµό 
και επεξηγήσεις. (σύµβολα 
CENELEC) 

     

∆ιάγραµµα υδραυλικού 
κυκλώµατος (σύµβολα ISO 
1219-1) (µόνο για 
υδραυλικούς 
ανελκυστήρες) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
∆ηλώσεις Συµµόρφωσης 
Κατασκευαστή για τα 
Κατασκευαστικά 
Στοιχεία ασφαλείας:  
 

     

� ∆ιατάξεις 
µανδάλωσης/ασφάλισης 
των θυρών φρέατος 

     

� Συσκευή αρπάγης      
� Μέσα προστασίας για 

υπέρβαση ταχύτητας του 
θαλάµου κατά την 
άνοδο (µόνο για 
ηλεκτροκίνητους 
ανελκυστήρες) 

     

� Μέσα προστασίας 
έναντι ανεξέλεγκτων 
κινήσεων θαλάµου µε 
ανοιχτές θύρες 
θαλάµου / φρέατος 

     

� Προσκρουστήρες      
� Βαλβίδα θραύσης (µόνο 

για υδραυλικούς 
ανελκυστήρες) 

� Περιοριστήρας 
ταχύτητας 

     

� Κυκλώµατα ασφαλείας 
που περιλαµβάνουν 
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα 

     

(Στις περιπτώσεις των 
παραρτηµάτων V, X ή XII 
της Οδηγίας 2014/33/EE 
αρκεί ένας κατάλογος των 
χρησιµοποιηθέντων 
κατασκευαστικών 
στοιχείων ασφαλείας) 

     

 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
� Συρµατόσχοινα 

ανάρτησης 
     

� Σωλήνα λαδιού (µόνο 
για υδραυλικούς 
ανελκυστήρες) 

     

� Πολυστρωµατικοί 
Υαλοπίνακες 
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� Αλυσίδες 
 

     

� Αντιεκρηκτικό εξοπλισµό 
κ.λπ. (όπου 
εφαρµόζονται) 

 
(Στις περιπτώσεις των 
παραρτηµάτων V, X ή XII 
της Οδηγίας 2014/33/EE 
αρκεί ένας κατάλογος των 
παραπάνω εξαρτηµάτων) 

     

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
Αναλύσεις σχεδιασµού 
(επικινδυνότητας) σε 
περιπτώσεις µη 
συµµόρφωσης µε 
εναρµονισµένα πρότυπα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

 
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ): 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ: 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ (ΝΟΜΙΚΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ): 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΝΟΜΙΚΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ): 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ: 
 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ / ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (Οδός, Αριθµός, ∆ήµος): 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ                             � 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ    � 
• Αλλαγή χρήσης του κτιρίου                      � 
• Αλλαγή χρήσης του ανελκυστήρα            � 
• Τροποποίηση της διαδροµής                   � 
• Αλλαγή του ωφέλιµου φορτίου                 � 
• Σηµαντική µεταβολή της ταχύτητας          � 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
ΕΛΟΤ EN 81.1 / Έκδοση 1999                                � 
ΕΛΟΤ EN 81.1 / Έκδοση 1999 +Α3:2010                � 
 
ΕΛΟΤ EN 81.1 / Έκδοση 1988                                � 
 
ΕΛΟΤ EN 81.2 / Έκδοση 1999                                � 
ΕΛΟΤ EN 81.2 / Έκδοση 1999 +Α3:2010                � 
 
ΕΛΟΤ EN 81.2 / Έκδοση 1990                                � 
 
ΕΛΟΤ EN 81.80 / Έκδοση 2004                              � 
 
ΕΛΟΤ EN 81.21+A1 / Έκδοση 2013 (προαιρετικά)   � 
 
Β∆ 890 / 1968                                               � 
 
Β∆ 37 / 1966                                                 � 
 
Εξέταση Τύπου                                             � 
 
Άλλες τεχνικές προδιαγραφές                       � 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Αίτηση στον φορέα 
ελέγχου 

     

Ένα από τα παρακάτω 
Έγγραφα (Α, Β, Γ, ∆, Ε) 
Α. Αντίγραφο οικοδοµικής 
άδειας του κτιρίου  
 

     

Β. Αντίγραφο 
Πιστοποιητικού του 
προηγούµενου ελέγχου του 
ανελκυστήρα από 
Αναγνωρισµένο Φορέα  
 

     

Γ. Αντίγραφο Άδειας 
Λειτουργίας του 
ανελκυστήρα(αρ. Φακέλου 
∆ηµόσιας Αρχής) 
 

     

∆. Αντίγραφο Απόφασης 
Καταχώρησης του 
ανελκυστήρα(αρ. Φακέλου 
∆ηµόσιας Αρχής) 
 

     

Ε. Αντίγραφο Προέγκρισης 
Εγκατάστασης  
του ανελκυστήρα  (αρ. 
Φακέλου ∆ηµόσιας Αρχής) 
 

     

Υπεύθυνη δήλωση ∆ιπλ. 
Πολιτικού Μηχανικού 
για την στατική 
επάρκεια φρεατίου – 
πυθµένα (όταν δεν 
τεκµηριώνεται η ύπαρξη 
ανελκυστήρα στην 
οικοδοµική άδεια) 

     

 
ΣΧΕ∆ΙΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
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, 
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θα πρέπει να απεικονίζεται 
και ο τρόπος σύνδεσης µε 
την αντλία. 
(απαιτείται αν ο 
ανελκυστήρας είναι 
εφοδιασµένος µόνο µε 
τα έγγραφα Α ή Ε ή σε 
περίπτωση σχετιζόµενης 
σηµαντικής µετατροπής) 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
Μηχανολογική µελέτη – 
υπολογισµοί: 
Α. Υδραυλικοί: 
οδηγοί,  
συρµατόσχοινα,  
ανυψωτική µονάδα υπό 
πλήρες φορτίο, έµβολα,  
στατική πίεση,  
αντλία, κινητήρας, 
τροχαλίες κ.λπ.) 
Β. Ηλεκτροκίνητοι: 
οδηγοί,  
συντελεστής ασφάλειας 
συρµατόσχοινων ανάρτησης 
και περιοριστήρα ταχύτητας, 
τροχαλία τριβής, 
αξιολόγηση της έλξης, 
κινητήρας 
(απαιτείται αν ο 
ανελκυστήρας είναι 
εφοδιασµένος µόνο µε τα 
έγγραφα Α ή Ε ή σε 
περίπτωση σχετιζόµενης 
σηµαντικής µετατροπής) 

     

Αντίγραφο του 
Πιστοποιητικού Εξέτασης 
Τύπου 
Έλεγχος συµβατότητας του 
αν/ρα µε την Εξέταση Τύπου 
(απαιτείται αν ο 
ανελκυστήρας είναι 
εφοδιασµένος µόνο µε τα 
έγγραφα Α ή Ε και επίσης 
συνοδεύεται από 
Πιστοποιητικό Εξέτασης 
Τύπου ΕΕ. 
Στην περίπτωση αυτή δεν 
απαιτείται Μηχανολογική 
Μελέτη - Υπολογισµοί) 

     

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 
Ηλεκτρολογικό σχηµατικό 
διάγραµµα: 
κυκλωµάτων παροχής 
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ενέργειας και 
κυκλωµάτων ασφάλειας  
(απαιτείται αν ο 
ανελκυστήρας είναι 
εφοδιασµένος µόνο µε τα 
έγγραφα Α ή Ε ή σε 
περίπτωση σχετιζόµενης 
σηµαντικής µετατροπής) 
∆ιάγραµµα υδραυλικού 
κυκλώµατος (σύµβολα ISO 
1219-1) (µόνο για 
υδραυλικούς 
ανελκυστήρες) 
(απαιτείται αν ο 
ανελκυστήρας είναι 
εφοδιασµένος µόνο µε τα 
έγγραφα Α ή Ε ή σε 
περίπτωση σχετιζόµενης 
σηµαντικής µετατροπής) 

     

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ  
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Πιστοποιητικά για τα 
Κατασκευαστικά 
Στοιχεία ασφαλείας:  
 
(απαιτούνται αν ο 
ανελκυστήρας είναι 
εφοδιασµένος µε τα 
έγγραφα Α ή Ε ή σε 
περίπτωση σχετιζόµενης 
σηµαντικής µετατροπής 
και µόνο αν ως τεχνικές 
προδιαγραφές 
εφαρµόζονται τα 
πρότυπα ΕΝ 81.1 ή 2) 

     

� ∆ιατάξεις 
µανδάλωσης/ασφάλισης 
των θυρών φρέατος 

     

� Συσκευή αρπάγης      
� Προσκρουστήρες      
� Βαλβίδα θραύσης (µόνο 

για υδραυλικούς 
ανελκυστήρες) 

     

� Περιοριστήρας 
ταχύτητας 

     

 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
(απαιτούνται αν ο ανελκυστήρας είναι εφοδιασµένος µε τα έγγραφα Α ή Ε ή σε περίπτωση 
σχετιζόµενης σηµαντικής µετατροπής και µόνο αν ως τεχνικές προδιαγραφές εφαρµόζονται 
τα πρότυπα ΕΝ 81.1 ή 2) 
� Συρµατόσχοινα 

ανάρτησης 
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� Σωλήνα λαδιού (µόνο 
για υδραυλικούς 
ανελκυστήρες) 

     

� Πολυστρωµατικοί 
Υαλοπίνακες 

     

� Αλυσίδες 
 

     

� Αντιεκρηκτικό εξοπλισµό 
κ.λπ. (όπου 
εφαρµόζονται) 

 
 

     

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΕΕ» 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ / Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΕ, 
όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 

1047/Β/2016)) 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 
Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 
Α/Α Πιστοποιητικού .....................................................

............ 
Αριθµός Κοινοποίησης Φορέα 
Πιστοποίησης 

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

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

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

............ 
Ιδιοκτήτης/∆ιαχειριστής (διαγράφεται 
ανάλογα) 

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

............ 
Τόπος Εγκατάστασης (οδός, αριθµός, 
∆ήµος / Κοινότητα) 

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

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

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

............ 
Έτος εγκατάστασης .....................................................

............ 
Υπεύθυνος Εγκατάστασης (φυσικό 
πρόσωπο) 

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

............ 
Εγκαταστάτης (Νοµικό ή Φυσικό 
Πρόσωπο) (κατά περίπτωση 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος) 

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

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

Εφαρµοζόµενο(-α) Πρότυπο(-α)  .....................................................
............ 

∆ιαδικασία πιστοποίησης1 και Α/Α 
πιστοποιητικού(-ών) 

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

............ 
Α/Α σειράς ανελκυστήρα .....................................................

............ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Είδος ανελκυστήρα 
(ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) 

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

........... 
Ανελκυστήρας προσώπων/ φορτίων/ 
µικρών φορτίων (διαγράφεται ανάλογα) 

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

.......... 
Αριθµός σειράς ..................................................

........... 
Τεχνικά χαρακτηριστικά2 ..................................................

.......... 
Ονοµαστικό φορτίο(Kg) ..................................................

........... 
Αριθµός Ατόµων ..................................................

........... 
Αριθµός στάσεων/ορόφων ..................................................

........... 
Θέση Μηχανοστασίου ..................................................

........... 

                                                 
1
 Ως διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να αναφέρεται µια από τις περιπτώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 16 

της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ. 

 
2
 Τρόπος ανάρτησης, Βασικά εξαρτήµατα ασφαλείας, Ταχύτητα λειτουργίας, Ηλεκτρικός Πίνακας, Τροχαλίες, Εµβολο, 

Κινητήριος Μηχανισµός, Θύρες θαλάµου, ∆ιαδροµή. 
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Με την παρούσα δηλώνεται ότι ο ανωτέρω περιγραφόµενος ανελκυστήρας πληροί τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016)). 
 
 
(Τόπος)..........................., ..../...../........(ηµεροµηνία) 
 
Ο δηλών εγκαταστάτης            
................................................                     
(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή   
Αρ. Μητρώου, Αριθµός Αδείας) 
 
Πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί  
από τον εγκαταστάτη      Θεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης 
................................................                    ........................................................... 
(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) (Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
«ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α» 

(Παράρτηµα VIII, Οδηγία 2014/33/EE) 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ / Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΕ, όπως 
αυτή ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 

1047/Β/2016) 
 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 
 
Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 
Α/Α Πιστοποιητικού .....................................................

............ 
Αριθµός Κοινοποίησης Φορέα 
Πιστοποίησης 

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

Ιδιοκτήτης/∆ιαχειριστής (διαγράφεται 
ανάλογα) 

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

............ 
Τόπος Εγκατάστασης (οδός, αριθµός, 
∆ήµος /Κοινότητα) 

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

Υπεύθυνος Εγκατάστασης (φυσικό 
πρόσωπο) 

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

............ 
Εγκαταστάτης (Νοµικό ή Φυσικό 
Πρόσωπο) 

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

............ 
Ηµεροµηνία διενέργειας του Ελέγχου  .....................................................

............ 
Πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο 
διενεργήθηκε ο Έλεγχος  

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

............ 
Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου  .....................................................

............ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Είδος ανελκυστήρα 
(ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) 

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

Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων .....................................................
............ 

Ονοµαστικό φορτίο(Kg) .....................................................
............ 

Αριθµός Ατόµων .....................................................
............ 

Αριθµός στάσεων/ορόφων .....................................................
............ 

Θέση Μηχανοστασίου .....................................................
............ 

 
Αποτελέσµατα Ελέγχου 
 
Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόµενη εγκατάσταση 
ανελκυστήρα πληροί  τις ανωτέρω αναφερόµενες απαιτήσεις. 
 
Παρατηρήσεις 
................................................................................................................................
......... 
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................................................................................................................................

......... 
Τονίζεται ότι η Τακτική Συντήρηση και ο Περιοδικός Ελεγχος  είναι προϋπόθεση για 
τη λειτουργία του Ανελκυστήρα. Επίσης επισηµαίνεται ότι οποιεσδήποτε σηµαντικές 
µετατροπές γίνονται στην εγκατάσταση πρέπει να γνωστοποιούνται και να 
εγκρίνονται από το Φορέα, κατόπιν επανελέγχου.  
 
Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 
Ο επόµενος έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί το αργότερο µέχρι ..../.../.......... 
 
Για το Φορέα 
   ................................................................... 
(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ «ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
(Παράρτηµα V, Οδηγία 2014/33/ΕΕ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΕ, όπως 

αυτή ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 
1047/Β/2016) 

 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 
 
Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 
Α/Α Πιστοποιητικού .....................................................

............ 
Αριθµός Κοινοποίησης Φορέα 
Πιστοποίησης 

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

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

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

............ 
Ιδιοκτήτης/∆ιαχειριστής (διαγράφεται 
ανάλογα) 

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

............ 
Τόπος Εγκατάστασης (οδός, αριθµός, 
∆ήµος / Κοινότητα) 

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

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

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

............ 
Υπεύθυνος Εγκατάστασης (φυσικό 
πρόσωπο) 

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

............ 
Εγκαταστάτης (Νοµικό ή Φυσικό 
Πρόσωπο) 

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

............ 
Ηµεροµηνία διενέργειας του Ελέγχου  .....................................................

............ 
Πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο 
διενεργήθηκε ο Ελεγχος  

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

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

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

............ 
Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου  .....................................................

............ 
Α/Α Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ / 
Φορέας Εξέτασης Τύπου 
ή 
Α/Α Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου 
Συστήµατος Ποιότητας (Παράρτηµα 
XI) / Φορέας Χορήγησης 

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

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

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Είδος ανελκυστήρα 
(ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) 

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

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

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

............ 
Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων .....................................................

............ 
Ονοµαστικό φορτίο(Kg) .....................................................

............ 
Αριθµός Ατόµων .....................................................

............ 
Αριθµός στάσεων/ορόφων .....................................................

............ 
Θέση Μηχανοστασίου .....................................................

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

................................................................... 
(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(Παράρτηµα XII, Ενότητα ∆, Οδηγία 2014/33/ΕΕ) 
 

 (∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 
 
Α/Α Πιστοποιητικού: .....................................................

............ 
Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης .....................................................

............ 
Όνοµα & ∆ιεύθυνση εγκαταστάτη:  .....................................................

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

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

........… 
Τύπος εγκαθιστάµενου Ανελκυστήρα:   
 
Α/Α Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ / 
Φορέας χορήγησης: 
ή 
Α/Α Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου 
Συστήµατος Ποιότητας (Παράρτηµα 
XI) / Φορέας Χορήγησης 

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

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

Συνυποβαλλόµενα έγγραφα : .....................................................
............ 

Ηµεροµηνία υποβολής Αίτησης 
αξιολόγησης:  

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

............ 
Περίοδος αξιολόγησης: .....................................................

............ 
Πρότυπα σύµφωνα µε το οποία 
διενεργήθηκε η αξιολόγηση :  

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

............ 
Α/Α & Ηµ/νία Εκθέσεως Αξιολόγησης  .....................................................

............ 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός …………………. πιστοποιεί ότι ο αναφερόµενος εγκαταστάτης 
εφαρµόζει σύστηµα ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήµατος XII της 
Οδηγίας 2014/33/EE και του σχετικού προτύπου για την 
  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ–ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ∆ΟΚΙΜΕΣ 

Ανελκυστήρων σύµφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω 
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες / Παρατηρήσεις 
Στον φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρµογές 
του συστήµατος ποιότητας. 
Το σύστηµα ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης. 
 
 
∆ιάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: ....................... 
 
 
Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 
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Για το Φορέα 
 
   ................................................................... 
(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
(Παράρτηµα X, Ενότητα E, Οδηγία 2014/33/ΕΕ) 

 
 (∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 
 
Α/Α Πιστοποιητικού: .....................................................

............ 
Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης .....................................................

............ 
Όνοµα & ∆ιεύθυνση εγκαταστάτη:  .....................................................

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

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

........… 
Τύπος εγκαθιστάµενου Ανελκυστήρα:   
 
Α/Α Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ / 
Φορέας χορήγησης: 
ή  
Α/Α Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου 
Συστήµατος Ποιότητας (Παράρτηµα 
XI) / Φορέας Χορήγησης 

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

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

Συνυποβαλλόµενα έγγραφα : .....................................................
............ 

Ηµεροµηνία υποβολής Αίτησης 
αξιολόγησης:  

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

............ 
Περίοδος αξιολόγησης: .....................................................

............ 
Πρότυπα σύµφωνα µε το οποία 
διενεργήθηκε η αξιολόγηση :  

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

............ 
Α/Α & Ηµ/νία Εκθέσεως Αξιολόγησης  .....................................................

............ 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός …………………. πιστοποιεί ότι ο αναφερόµενος  εγκαταστάτης 
εφαρµόζει σύστηµα ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήµατος X της 
Οδηγίας 2014/33/ΕΕ και του σχετικού προτύπου για τον 
  

ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ∆ΟΚΙΜΕΣ 

Ανελκυστήρων σύµφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω 
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες/ Παρατηρήσεις 
Στον φορέα πιστοποίησης πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρµογές 
του συστήµατος ποιότητας. 
Το σύστηµα ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης. 
 
∆ιάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: ...................... 
 
 
Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 
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Για το Φορέα 
 
   ................................................................... 
(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(Παράρτηµα XI, Ενότητα H1, Οδηγία 2014/33/ΕΕ) 
 
 (∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 
 
Α/Α Πιστοποιητικού: .....................................................

............ 
Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης: .....................................................

............ 
Όνοµα & ∆ιεύθυνση εγκαταστάτη:  .....................................................

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

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

........… 
Τύπος εγκαθιστάµενων Ανελκυστήρων:   
 
Α/Α Πιστοποιητικό εξέτασης του 
σχεδιασµού/ 
Φορέας χορήγησης: 
(όπου δεν εφαρµόζονται εναρµονισµένα 
πρότυπα)  

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

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

Συνυποβαλλόµενα έγγραφα : .....................................................
............ 

Ηµεροµηνία υποβολής Αίτησης 
αξιολόγησης:  

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

............ 
Περίοδος αξιολόγησης: .....................................................

............ 
Πρότυπα σύµφωνα µε το οποία 
διενεργήθηκε η αξιολόγηση :  

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

............ 
Α/Α & Ηµ/νία Εκθέσεως Αξιολόγησης  .....................................................

............ 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός …………………. πιστοποιεί ότι ο αναφερόµενος  εγκαταστάτης 
εφαρµόζει σύστηµα ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήµατος XI της 
Οδηγίας 2014/33/ΕΕ και του σχετικού προτύπου για το 
  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΗ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ∆ΟΚΙΜΕΣ 

Ανελκυστήρων σύµφωνων προς τον τύπο που περιγράφεται ανωτέρω 
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες / Παρατηρήσεις 
Στόν φορέα πιστοποίησης πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή προσαρµογές 
του συστήµατος ποιότητας.  
Το σύστηµα ποιότητας υπόκειται στην επιτήρηση του φορέα πιστοποίησης. 
 
 
∆ιάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: ..................... 
 
 
Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 
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Για το Φορέα 
 
   .................................................................. 
(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ 

(Παράρτηµα IVΒ, Ενότητα Β, Οδηγία 2014/33/ΕΕ) 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ / Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΕ, όπως 
αυτή ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 

1047/Β/2016) 
 
(∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 
 
Α/Α Πιστοποιητικού .....................................................

............ 
Αρ. Κοινοποίησης Φορέα Πιστοποίησης .....................................................

............ 
Όνοµα & ∆ιεύθυνση κατόχου 
Πιστοποιητικού: Όνοµα & ∆ιεύθυνση 
Εγκαταστάτη:  

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

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

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

........… 
Κατηγορία & Τύπος Ανελκυστήρα:   
Τόπος Εγκατάστασης αντιπροσωπευτικού 
δείγµατος-µοντέλου ανελκυστήρα: 

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

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

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

............ 
Συνυποβαλλόµενα έγγραφα : .....................................................

............ 
Ηµεροµηνία υποβολής Αίτησης εξέτασης: 
Περίοδος ελέγχου:  

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

............ 
Φορέας ελέγχου-δοκιµών: .....................................................

............ 
Πρότυπα σύµφωνα µε το οποία 
διενεργήθηκε ο Ελεγχος  

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

............ 
Α/Α & Ηµ/νία Εκθέσεως Ελέγχου  .....................................................

............ 
 
Πεδίο επέκτασης - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Κωδικοποίηση – Παραλλαγές τύπου: .....................................................

............ 
Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων: .....................................................

............ 
Εξαρτήµατα ασφαλείας:  .....................................................

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

............ 
Βασικά υποσυστήµατα: .....................................................

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

............ 
 
Αποτελέσµατα Εξέτασης 
Από το διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η ανωτέρω περιγραφόµενη εγκατάσταση, που 
αντιπροσωπεύει τον αναφερόµενο τύπο ανελκυστήρα πληροί τις ανωτέρω αναφερόµενες 
απαιτήσεις. 
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Επιπρόσθετες πληροφορίες/Παρατηρήσεις 
Στον κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης  πρέπει να κοινοποιούνται όλες οι τροποποιήσεις ή 
νέες επεκτάσεις–παραλλαγές καθώς και όποιες αλλαγές γίνονται στα κατασκευαστικά στοιχεία 
ασφάλειας, βασικά υλικά και, σχέδια του εξετασθέντος τύπου. 
................................................................................................................................
......... 
Εκδόθηκε στην ........(τόπος) στις ..../..../..........(ηµεροµηνία) 
 
 
Για το Φορέα 
   ................................................................... 
(Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ/Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της  ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008) 

 (∆ιακριτικά Φορέα Πιστοποίησης) 
Στοιχεία Ταυτότητας του Ανελκυστήρα 
Α/Α Πιστοποιητικού .....................................................

............ 
Αριθµός Κοινοποίησης Φορέα Ελέγχου / 
Πιστοποίησης 

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

............ 
Αριθµός αρχικής οικοδοµικής άδειας .....................................................

............ 
Αριθµός Φακέλου Προέγκρισης/Άδειας 
Εγκατάστασης /Αδείας  
λειτουργίας/Καταχώρησης(διαγράφεται 
ανάλογα) 

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

Ιδιοκτήτης/∆ιαχειριστής(διαγράφεται 
ανάλογα) 

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

............ 
Τόπος Εγκατάστασης(οδός, αριθµός, ∆ήµος 
/Κοινότητα) 

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

Εγκαταστάτης (Νοµικό ή Φυσικό 
Πρόσωπο): 
 

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

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

Υπεύθυνος Εγκατάστασης: 
 

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

............ 
Συντηρητής (Νοµικό ή Φυσικό 
Πρόσωπο): 
 

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

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

Ηµεροµηνία διενέργειας του Ελέγχου  .....................................................
............ 

Πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο 
διενεργήθηκε ο Έλεγχος  

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

............ 
Α/Α Εκθέσεως Ελέγχου  .....................................................

............ 
Α/Α Πιστοποιητικού Ελέγχου/Φορέας 
προηγούµενου Ελέγχου 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανελκυστήρα: 
Είδος ανελκυστήρα 
(ηλεκτροκίνητος/υδραυλικός) 

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

Ανελκυστήρας προσώπων /Φορτίων .....................................................
............ 

Ονοµαστικό φορτίο(Kg) .....................................................
............ 

Αριθµός Ατόµων .....................................................
............ 

Αριθµός στάσεων/ορόφων .....................................................
............ 

Θέση Μηχανοστασίου .....................................................
............ 

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά1 .....................................................
............ 

                                                 
1
 Τρόπος ανάρτησης, Βασικά εξαρτήµατα ασφαλείας, Ταχύτητα λειτουργίας, Ηλεκτρικός Πίνακας, Τροχαλίες, 

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

Για το Φορέα 
                                         (Ονοµατεπώνυµο, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 
 

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΠΕ∆)  
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 2014/33/ΕΕ 

 
Υποχρεωτικός τοµέας (Σύµφωνα µε τις Οδηγίες της ΕΕ) 

Ανελκυστήρες  

 

 

1. Υδραυλικοί ανελκυστήρες  

 

 

 

 

 

 

 

2. Ηλεκτροκίνητοι  

ανελκυστήρες  

 

 

 

-Εξέταση τύπου ΕΕ 

-Συµµόρφωση µε βάση την 

εξακρίβωση ανά µονάδα  

-Τελικός έλεγχος  

 

 

 

 

- Εξέταση τύπου ΕΕ 

-Συµµόρφωση µε βάση την 

εξακρίβωση ανά µονάδα  

-Τελικός έλεγχος 

Οδηγία 2014/33/ΕΕ 

Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 

1047/Β/2016) 

-Παράρτηµα IV, Ενότητα Β 

 

-Παράρτηµα VIII 

 

-Παράρτηµα V 

 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-20:2014 
 

-Παράρτηµα IV, Ενότητα Β 

 

-Παράρτηµα VIII 

 

-Παράρτηµα V 

 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 81-20:2014 
 
 
 

Προαιρετικός Τοµέας ή/και Σύµφωνα µε Εθνικές Κανονιστικές ∆ιατάξεις 

 

Aνελκυστήρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Περιοδικός έλεγχος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Κ.Υ.Α ΟΙΚ. Φ 9.2/.28425/1957  

 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) 

- Εσωτερικές Οδηγίες / ∆ιαδικασίες 

Ελέγχου Φορέα 

- Τεχνικές Προδιαγραφές ελέγχου 

όπως αυτές αναφέρονται στην 

αντίστοιχη στήλη του Πίνακα του 

Παραρτήµατος 20 της 

Κατευθυντήριας Οδηγίας ΕΣΥ∆ 

ΚΟ-ΑΝΕΛ 
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Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων 
σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ε.Ε. 
 
Αντικείµενο 
Πιστοποίησης 

Τύπος Πιστοποίησης Κανονιστικές διατάξεις / 
Πρότυπα / 
(& εσωτερικές διαδικασίες) 

Ανελκυστήρες 
 
 
 
1. Ηλεκτροκίνητοι 
ανελκυστήρες 
 
2. Υδραυλικοί 
ανελκυστήρες 

- Εξέταση τύπου ΕΕ (Παράρτηµα IVB) 
- Τελικός έλεγχος (Παράρτηµα V)  
- Συµµόρφωση µε βάση την 
εξακρίβωση ανά µονάδα (Παράρτηµα 
VIII) 

Οδηγία 2014/33/ΕΕ  
Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 
(ΦΕΚ 1047/Β/2016) 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81-20:2014 
 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81-20:2014 
 

Κατασκευαστικά στοιχεία 
ασφαλείας ανελκυστήρων 

- Εξέταση τύπου ΕΕ (Παράρτηµα IVA) 
- Συµµόρφωση µε τον τύπο µε 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους 
(Παράρτηµα IX) 

Οδηγία 2014/33/ΕΕ 
Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016 
(ΦΕΚ 1047/Β/2016) 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81-50:2014 
 

 
Φορέας Πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιασφάλισης της Ποιότητας  
σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ε.Ε. 
 

Αντικείµενο 
 

Τύπος αξιολόγησης 
συµµόρφωσης 

Κανονιστικές ∆ιατάξεις / 
Ενότητες / Παραρτήµατα 

Ανελκυστήρες 
 
- Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες 
- Υδραυλικοί Ανελκυστήρες 
 

- Συµµόρφωση προς τον τύπο 
µε βάση τη διασφάλιση 
ποιότητας προϊόντων 
(Παράρτηµα X) 
- Συµµόρφωση µε βάση την 
πλήρη διασφάλιση ποιότητας 
και εξέταση σχεδιασµού 
(Παράρτηµα XI) 
- Συµµόρφωση προς τον τύπο 
µε βάση τη διασφάλιση 
ποιότητας της παραγωγής 
(Παράρτηµα XII) 

Οδηγία 2014/33/ΕΕ  
Κ.Y.A.39507/167/Φ.9.2/2016  
(ΦΕΚ 1047/Β/2016) 
 
 

- Κατασκευαστικά στοιχεία 
ασφαλείας ανελκυστήρων 

- Συµµόρφωση προς τον τύπο 
µε βάση τη διασφάλιση 
ποιότητας προϊόντων 
(Παράρτηµα VI) 
- Συµµόρφωση µε βάση την 
πλήρη διασφάλιση ποιότητας 
(Παράρτηµα VII) 

Οδηγία 2014/33/ΕΕ  
Κ.Y.A.39507/167/Φ.9.2/2016 
(ΦΕΚ 1047/Β/2016) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
& 
ΤΕΥΧΟΣ 
ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΦΕΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Β∆* (ΦΕΚ 408 
A') 

7/12/1931 Κατασκευή και 
λειτουργία των 
ηλεκτροκίνητων 
ανελκυστήρων. 

Εγκαταστάσεις 
ανελκυστήρων προσώπων ή 
φορτίων των οποίων οι 
θαλαµίσκοι ή τα δάπεδα 
µετακινούνται κατά µήκος 
σταθερών οδηγών 
(ευθυντηριών) και των 
οποίων η διαδροµή 
υπερβαίνει τα 2 µέτρα. 

Β∆ 
127/1963* 

(ΦΕΚ 23 
Α') 

16/2/1963 Κατασκευή και 
λειτουργία των 
ηλεκτροκίνητων 
ανελκυστήρων. 

Εγκαταστάσεις 
ανελκυστήρων προσώπων ή 
φορτίων των οποίων οι 
θαλαµίσκοι ή τα δάπεδα 
µετακινούνται κατά µήκος 
σταθερών οδηγών 
(ευθυντηριών) και των 
οποίων η διαδροµή 
υπερβαίνει τα 2 µέτρα. 

Β∆ 37/1965* (ΦΕΚ 10 
Α') 

17/1/1966 Κατασκευή και 
λειτουργία 
ηλεκτροκινήτων 
ανελκυστήρων.  

Εγκαταστάσεις 
ηλεκτροκινήτων 
ανελκυστήρων, προσώπων 
ή φορτίων µε οδηγό ή 
φορτίων χωρίς οδηγό των 
οποίων ο θαλαµίσκος 
µετακινείται κατά µήκος 
σταθερών οδηγών 
(ευθυντηρίων) η δε 
διαδροµή των υπερβαίνει τα 
2 µέτρα.  

B∆ 
890/1968* 

(ΦΕΚ 311 
Α') 

31/12/1968 Τροποποίηση και 
συµπλήρωση των υπ’ 
αριθ. 37/1966 και 
310/67 Βασιλικών 
∆ιαταγµάτων «περί 
κατασκευής και 
λειτουργίας 
ηλεκτροκινήτων 
ανελκυστήρων». 

Εγκαταστάσεις 
ηλεκτροκινήτων 
ανελκυστήρων, προσώπων 
ή φορτίων µε οδηγό ή 
φορτίων χωρίς οδηγό των 
οποίων ο θαλαµίσκος 
µετακινείται κατά µήκος 
σταθερών οδηγών 
(ευθυντηρίων) η δε 
διαδροµή των υπερβαίνει τα 
2 µέτρα.  

ΥΑ: ∆ΒΑ 
Φ6/12550/4
42* 

(ΦΕΚ 397 
Β') 

6/8/1987 Κατασκευή, 
εγκατάσταση και 
λειτουργία 
ανελκυστήρα 
προσώπων φορτίων 
και µικρών φορτίων 
 
 
 

Υποχρεωτική εφαρµογή του 
προτύπου ΕΝ 81.1 για 
ηλεκτροκίνητους 
ανελκυστήρες  
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ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
& ΤΕΥΧΟΣ 
ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΦΕΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΥΑ: 18173* (ΦΕΚ 664 
Β') 

9/9/1988 Κατασκευή, 
εγκατάσταση και 
λειτουργία 
ηλεκτροκίνητων 
ανελκυστήρων 

Μόνιµα εγκατεστηµένες 
(νέες) συσκευές ανύψωσης 
που εξυπηρετούν 
καθορισµένα επίπεδα 
(στάσεις) έχουν θάλαµο, 
κατασκευασµένο για την 
µεταφορά προσώπων ή/και 
πραγµάτων, ο οποίος είναι 
αναρτηµένος από 
συρµατόσχοινα ή αλυσίδες 
και κινείται τουλάχιστον 
µερικά κατά µήκος 
κατακόρυφων οδηγών ή 
οδηγών των οποίων η κλίση 
σε σχέση µε την 
κατακόρυφο είναι µικρότερη 
από 15%.  

KΥΑ: Οικ. 
6895/1241/
Φ9.2/93* 

(ΦΕΚ 325 
Β') 

6/5/1993 Τροποποίηση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 
18173/1988(664Β) σε 
συµµόρφωση προς την 
90/486/ΕΟΚ Οδηγία του 
Συµβουλίου της 17ης 
Σεπτεµβρίου 1990, που 
τροποποιεί την Οδηγία 
84/529/ΕΟΚ, για την 
προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών 
µελών σχετικά µε τους 
ηλεκτροκίνητους 
ανελκυστήρες. 
"Κατασκευή εγκατάσταση 
και λειτουργία 
ηλεκτροκίνητων, 
υδραυλικών ή 
ηλεκτροϋδραυλικών 
ανελκυστήρων." 

Ηλεκτροκίνητοι, 
υδραυλικοί ή 
ηλεκτροϋδραυλικοί 
ανελκυστήρες, που είναι 
εγκατεστηµένοι κατά 
µόνιµο τρόπο, 
εξυπηρετούν 
καθορισµένες στάθµες 
ορόφων, περιλαµβάνουν 
θαλαµίσκο προοριζόµενο 
για µεταφορά 
προσώπων, ή προσώπων 
και αντικειµένων, 
αναρτηµένο από 
συρµατόσχοινα, ή 
αλυσίδες, ή φερόµενο 
από υδραυλικά έµβολα 
(γρύλους) και 
µετακινούνται εν µέρει, 
κατά µήκος 
κατακόρυφων οδηγών 
των οποίων η κλίση, σε 
σχέση µε την 
κατακόρυφο είναι 
µικρότερη από 15°. 
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ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΙ 
ΤΕΥΧΟΣ 
ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΦΕΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΥΑ: 
Φ.9.2/οικ.32
803/1308** 

(ΦΕΚ 815 
Β') 

11/9/1997 Κατασκευή και 
λειτουργία 
ανελκυστήρων 

Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 95/16/ΕΚ 
σχετικά µε τους 
ανελκυστήρες.   
Εφαρµόζεται στους 
ανελκυστήρες, που 
εξυπηρετούν µονίµως 
κτίρια και κατασκευές.                                
Ως ανελκυστήρας νοείται 
ανυψωτικό µηχάνηµα το 
οποίο εξυπηρετεί 
καθορισµένα επίπεδα, 
µέσω θαλαµίσκου 
κινουµένου κατά µήκος 
άκαµπτων οδηγών µε 
κλίση άνω των 15°, ως 
προς το οριζόντιο 
επίπεδο και ο οποίος 
προορίζεται για τη 
µεταφορά: προσώπων, 
προσώπων και 
αντικειµένων, µόνον 
αντικειµένων, εφόσον ο 
θαλαµίσκος είναι 
προσπελάσιµος, δηλαδή 
µπορεί κάποιο πρόσωπο 
να εισέλθει χωρίς 
δυσκολία και διαθέτει 
όργανα χειρισµού εντός 
του θαλαµίσκου ή 
προσιτά σε πρόσωπο που 
ευρίσκεται εντός αυτού.    
Οι ανελκυστήρες που 
µετακινούνται σε 
διαδροµή πλήρως 
καθορισµένη στο χώρο, 
ακόµα και εάν δεν 
µετακινούνται κατά 
µήκος άκαµπτων 
οδηγών, εµπίπτουν στην 
παρούσα απόφαση (π.χ. 
οι ανελκυστήρες µε 
ψαλιδωτούς οδηγούς). 
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ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΙ 
ΤΕΥΧΟΣ 
ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΦΕΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΥΑ: 
οικ.3899/25
3/Φ9.2 ** 

(ΦΕΚ 291 
Β') 

8/3/2002 Συµπλήρωση των 
διατάξεων σχετικά µε 
την εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση 
και ασφάλεια των 
ανελκυστήρων. 

Συµπλήρωση του πλαισίου 
εφαρµογής της αριθ. 
Φ9.2/32803/1308/1997 
(ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής 
απόφασης των Υπουργών 
Εθνικών Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και 
Χωροταξίας, ∆ηµοσίων 
Έργων και Περιβάλλοντος 
µε την οποία µεταφέρθηκε 
στην Ελληνική Νοµοθεσία 
η Οδηγία 95/16/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 
Ευρωπαικής Ένωσης «για 
την προσέγγιση της 
νοµοθεσίας των κρατών-
µελών σχετικά µε τους 
ανελκυστήρες»  

  (ΦΕΚ 372 
Β')** 

26/3/2002 ∆ιόρθωση σφαλµάτων 
στην 3899/253/Φ9.2/ 
27.02.2002 κοινή 
απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και 
Οικονοµικών – 
Ανάπτυξης – 
Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµ. 
Έργων 

  

  (ΦΕΚ 510 
Β')** 

25/4/2002 ∆ιόρθωση σφαλµάτων 
στην 
3899/253/Φ9.2/27.02.2
002 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών – 
Ανάπτυξης – 
Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµ. 
Έργων 

  

  (ΦΕΚ 781 
Β')** 

25/6/2002 ∆ιόρθωση σφαλµάτων 
στην 3899/253/Φ9.2/ 
27.02.2002 κοινή 
απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και 
Οικονοµικών – 
Ανάπτυξης – 
Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµ. 
Έργων. Συµπλήρωση 
των διατάξεων σχετικά 
µε την εγκατάσταση, 
λειτουργία συντήρηση 
και ασφάλεια των 
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ανελκυστήρων 

 
 
 
ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΙ 
ΤΕΥΧΟΣ 
ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΦΕΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΥΑ: 
οικ.Φ9.2/2936
2/1957** 

(ΦΕΚ 1797 
Β')  

21/12/2005 Αντικατάσταση της υπ΄ 
αρ. 3899/253/Φ9.2 
(ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) 
ΚΥΑ µε την οποία 
συµπληρώθηκαν οι 
διατάξεις της υπ’ αριθ. 
Φ9.2/οικ. 32803/1308 
(ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) 
ΚΥΑ σχετικά µε την 
εγκατάσταση, 
λειτουργία και ασφάλεια 
των ανελκυστήρων. 

Ανελκυστήρες για 
τους οποίους 
εφαρµόζεται η υπ’ 
αριθµ. 
Φ9.2/οικ.32803/1308
/1997 (ΦΕΚ 
815/Β/11.9.1997) 
κοινή υπουργική 
απόφαση. Για όλους 
τους 
εγκατεστηµένους 
ανελκυστήρες 
(περιοδικοί έλεγχοι, 
συντήρηση, 
καταχώρηση σε 
µητρώα Νοµαρχίας, 
βελτίωση της 
ασφάλειας) 

ΚΥΑ:           
ΦΑ΄ 
9.2/7543/403
** 

(ΦΕΚ 696 Β')  3/5/2007 Τροποποίηση των 
διατάξεων της ΚΥΑ 
Φ9.2/29362/1957/2005 
(ΦΕΚ 1797/Β) περί 
εγκατάστασης, 
λειτουργίας και 
ασφάλειας των 
ανελκυστήρων.  

Τροποποίηση 
προθεσµιών ελέγχων 
ανελκυστήρων -    
Αντιστάθµιση αέργου 
ισχύος στους 
ανελκυστήρες    

ΚΥΑ:                
ΦΑ΄9.2 οικ. 
14143/720** 

(ΦΕΚ 1111 
Β')  

4/7/2007 Τροποποίηση διατάξεων 
της ΚΥΑ 
Φ9.2/29362/1957/2005 
(ΦΕΚ 1797/Β/2005), 
όπως τροποποιήθηκε µε 
την ΚΥΑ 
ΦΑ9.2/7543/403 (ΦΕΚ 
696/Β/2007) περί 
εγκατάστασης, 
λειτουργίας και 
ασφάλειας των 
ανελκυστήρων. 

Αντιστάθµιση αέργου 
ισχύος στους 
ανελκυστήρες 

ΚΥΑ 
οικ.Φ9.2/2842
5  

(ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

22/12/2008 Συµπλήρωση διατάξεων 
σχετικά µε την 
εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση 
και ασφάλεια των 
ανελκυστήρων. 

Ανελκυστήρες για 
τους οποίους 
εφαρµόζεται η υπ’ 
αριθµ. 
Φ9.2/οικ.32803/1308
/1997 (ΦΕΚ 
815/Β/11.9.1997) 
κοινή υπουργική 
απόφαση. Για όλους 
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τους 
εγκατεστηµένους 
ανελκυστήρες 
(περιοδικοί έλεγχοι, 
συντήρηση, 
καταχώρηση σε 
µητρώα Νοµαρχίας, 
βελτίωση της 
ασφάλειας) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΙ 
ΤΕΥΧΟΣ 
ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΦΕΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ∆ΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 (ΦΕΚ 
424Β/2009) 

10/03/2009 ∆ιορθώσεις  σφαλµάτων 
της ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) 

 

Κ.Y.A. 
39507/167/Φ.
9.2/2016 

(ΦΕΚ 1047Β/ 
2016) 

13/04/2016 Κατασκευή και 
λειτουργία 
ανελκυστήρων 

Προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας 
στην οδηγία 
2014/33/ΕE του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 
για την 
εναρµόνιση των 
νοµοθεσιών των 
κρατών µελών  
σχετικά µε τους 
ανελκυστήρες και τα 
κατασκευαστικά 
στοιχεία ασφάλειας 
για ανελκυστήρες. 

* έχουν καταργηθεί και ισχύουν µόνο ως τεχνικές προδιαγραφές  
** έχουν καταργηθεί 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20 
 

ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΕΤΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΧΟΛΙΑ 

Ηλεκτροκίνητοι 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
πριν 02/1963 

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

Β∆ 
(ΦΕΚ 408/A/07-12-1931) 
& 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

Ηλεκτροκίνητοι 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
µεταξύ 02/1963 και 
01/1966 

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

Β∆ 127/1963  
(ΦΕΚ 23/Α/16-02-1963) 
& 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

Ηλεκτροκίνητοι 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
µεταξύ 01/1966 και 
12/1968 

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

Β∆ 37/1965 
(ΦΕΚ 10/Α/17-1-1966) 
& 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

Ηλεκτροκίνητοι 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
µεταξύ 12/1968 και 
09/1988 

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

B∆ 890/1968 
(ΦΕΚ 311/Α/31-12-1968) 
& 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

Ηλεκτροκίνητοι 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
µεταξύ 09/1988 και 
30/06/1999 

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1988 
(ΕΝ 81.1:1985) 
& 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

Υδραυλικοί 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
πριν 30/06/1999 

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1990  
(ΕΝ 81.2:1987) 
& 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

 
 
 
 
 
Ηλεκτροκίνητοι & 
Υδραυλικοί 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
από 01/07/1999 ως 
30/04/2005 
 
 
 

ΚΥΑ: 
Φ.9.2/οικ.32803/1308 
(ΦΕΚ 815/Β/1997) 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999  
(ΕΝ 81.1:1998) 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999  
(ΕΝ 81.2:1998) 
& 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ) 

1) Το έτος 
εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα και 
οι αντίστοιχες 
τεχνικές 
προδιαγραφές 
ορίζονται από το 
εφαρµοζόµενο 
νοµιµοποιητικό 
έγγραφο για τον 
ανελκυστήρα: 
 
πιστοποιητικό 
φορέα ελέγχου 
ή 
άδεια λειτουργίας 
ή 
πράξη 
καταχώρησης 
ή 
προέγκριση 
εγκατάστασης 
ή 
ταυτότητα / 
σήµανση των 
βασικών µερών 
του 
ανελκυστήρα 
(π.χ., κινητήριος 
µηχανισµός). 
Σε περίπτωση 
απουσίας των 
ανωτέρω, το 
έτος 
εγκατάστασης 
θα τεκµαίρεται 
από το έτος 
έκδοσης της 
άδειας 
οικοδοµής του 
κτίσµατος επί 
του οποίου έχει 
γίνει η 
εγκατάσταση του 
ανελκυστήρα. 
 
2) Τα 
Νοµοθετήµατα: 
Β∆ (ΦΕΚ 
408/A/07-12-



Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
 

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/06/14-11-2017                                          160/161 
 

Ηλεκτροκίνητοι & 
Υδραυλικοί 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
από 01/05/2005 ως 
31/12/2011 
 

ΚΥΑ: 
Φ.9.2/οικ.32803/1308 
(ΦΕΚ 815/Β/1997) 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999  
(ΕΝ 81.1:1998) 
ΕΛΟΤ EN 81.1/A2:2005 
(ΕΝ 81.1/A2:2004) 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999  
(ΕΝ 81.2:1998) 
ΕΛΟΤ EN 81.2/A2:2005 
(ΕΝ 81.2/A2:2004) 
 
& 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ) 

Ηλεκτροκίνητοι & 
Υδραυλικοί 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
από 01/01/2012 ως 
19/04/2016 

ΚΥΑ:  
Φ.9.2/οικ.32803/1308 
(ΦΕΚ 815/Β/1997) 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999 + 
Α3:2010 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999 + 
Α3:2010 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ) 

Ηλεκτροκίνητοι & 
Υδραυλικοί 
ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί 
από 20/04/2016 ως 
31/08/2017 

ΚYA: 
39507/167/Φ.9.2/2016  
(ΦΕΚ 1047/Β/2016) 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604/Β/2008) 
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999 + 
Α3:2010 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999 + 
Α3:2010 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ) 
 

Ηλεκτροκίνητοι & 
Υδραυλικοί 
ανελκυστήρες που 
έχουν 
εγκατασταθεί από 
01/09/2017 ως 
σήµερα 

ΚYA: 
39507/167/Φ.9.2/2016  
(ΦΕΚ 1047/Β/2016) 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604/Β/2008) 
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.20:2014 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ) 
 

1931),  
Β∆ 127/1963 
(ΦΕΚ 23/Α/16-02-
1963),  
Β∆ 37/1965 (ΦΕΚ 
10/Α/17-1-1966),  
B∆ 890/1968 
(ΦΕΚ 311/Α/31-
12-1968) έχουν 
καταργηθεί και 
ισχύουν µόνο ως 
τεχνικές 
προδιαγραφές  
 
3) Οι τεχνικές 
απαιτήσεις 
βελτίωσης της 
ασφάλειας του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ 
της ΚΥΑ 
οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 
2604Β/2008) 
συµπληρώνουν τις 
τεχνικές 
προδιαγραφές που 
ίσχυαν κατά την 
εποχή 
εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα µε 
τους περιορισµούς 
του άρθρου 15 
«Μεταβατικές 
διατάξεις» 
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