(Απόσπασµα από την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008))
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Το παρόν άρθρο αφορά αποκλειστικά ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί
πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου µε βάση την υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997
(ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση ή άλλες προγενέστερες της παρούσης κανονιστικές
διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους). Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων για τους
οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα εντάσσονται από την έναρξη ισχύος της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στο άρθρο 10 «Περιοδικοί Έλεγχοι και δοκιµές».
2. α) Για τους εγκατεστηµένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νοµιµότητας, ανεξαρτήτως έτους
κατασκευής, παρέχεται προθεσµία έως 31.12.2012, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι
νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν σε αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου και να
πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους ανεξάρτητα από το έτος
εγκατάστασης τους.
β) Για τους ανελκυστήρες µε στοιχεία νοµιµότητας και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από
την ηµεροµηνία εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσµία έως 31.12.2010, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες
ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον
περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου.
γ) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες µε προέγκριση εγκατάστασης παρέχεται προθεσµία έως
31.12.2011, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να
αναθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από
αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου.
δ) Ειδικά για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε δηµόσιους χώρους, σε σιδηροδροµικούς σταθµούς, σε
αεροδρόµια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιµα από το ευρύ κοινό κτίρια ή
χώρους στάθµευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειµένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατµόσφαιρας ή του
περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ.:
− σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες,
− σε αυξηµένη ανάπτυξη σκόνης,
− σε αυξηµένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων,
− σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή Νοσοκοµεία ή θέατρα ή κινηµατογράφους,
− καθώς επίσης και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, παρέχεται προθεσµία έως 30.06.2009,
εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν
και να πραγµατοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από
αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου.
Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το έτος
εγκατάστασής του θα τεκµαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής του κτηρίου. Ο ιδιοκτήτης ή
διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους ενηµερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως από τον υπεύθυνο
συντηρητή του ανελκυστήρα, 3 µήνες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσµίας γι’ αυτή του την υποχρέωση.

Για τους περιοδικούς ελέγχους των ανελκυστήρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να
έχει εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα εντός των ανωτέρω αντιστοίχων
χρονικών προθεσµιών από τη δηµοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 10
Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιµές
1. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και
λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης. Περιλαµβάνουν όλες τις δοκιµές και τους ελέγχους που
διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο
εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιµαστικών βαρών, και επαναλαµβάνονται ως εξής:
α) Για ανελκυστήρες µέχρι (6) έξη στάσεις, σε κτίρια µε χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία.
β) Για ανελκυστήρες µε περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια µε χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία.
γ) Για ανελκυστήρες µέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια µε επαγγελµατική χρήση, κάθε τετραετία
δ) Για ανελκυστήρες µε περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε κτίρια µε επαγγελµατική χρήση, κάθε
τριετία ή / και σε ξενοδοχεία µέχρι 200 κλίνες.
ε) Για ανελκυστήρες σε δηµόσιους χώρους, σε σιδηροδροµικούς σταθµούς, σε αεροδρόµια, σε υπόγειες ή
υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθµευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειµένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις
της ατµόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, σε
αυξηµένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξηµένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε ξενοδοχεία
πλέον των 200 κλινών ή νοσοκοµεία, σε θέατρα ή κινηµατογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.
Τα παραπάνω χρονικά διαστήµατα µεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται µε
έναρξη την ηµεροµηνία έκδοσης του προηγούµενου πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα
ελέγχου. Τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου θα πρέπει να έχουν µέγιστη διάρκεια ισχύος τα ανωτέρω
αναφερόµενα διαστήµατα.
Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει προηγούµενων κανονιστικών διατάξεων ισχύουν τα ανωτέρω
διαστήµατα αρχής γενοµένης της έκδοσης του προηγούµενου πιστοποιητικού.

