EKTAKTH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ HellasCert
για την Επιθεώρηση των Ανελκυστήρων στην Ελλάδα
Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2014_ Το εργατικό δυστύχημα στο Ψυχικό, όπου μία νέα κοπέλα βρήκε
τραγικό θάνατο σε ανελκυστήρα καταστήματος, κινητοποιεί την HellasCert, την Ελληνική Ένωση των
Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, για να ενημερώσει τον κόσμο σε σχέση με
την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στον έλεγχο και την πιστοποίηση των
ανελκυστήρων.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Πρόεδρος της HellasCert δήλωσε: «Σαν Ένωση αλλά και μεμονωμένα
σαν Φορείς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, υποστηρίζουμε την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας
σε κάθε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Παράλληλα, καλούμε για ακόμα μία φορά την
Πολιτεία, να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η εποπτεία της αγοράς και να
εξασφαλιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας».

Η κατάσταση με τον έλεγχο των ανελκυστήρων
Οι διαδοχικές νομοθεσίες του 2002, 2005, 2008 καθώς και οι συνεχείς παρατάσεις στις προθεσμίες
ελέγχου και συμμόρφωσης, έχουν ως αποτέλεσμα από τους 500.000 και πλέον εγκατεστημένους
ανελκυστήρες στην Ελλάδα, να έχουν ελεγχθεί λιγότεροι από τους μισούς εκ των οποίων ακόμα
λιγότεροι τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία.

Νομοθεσία Ανελκυστήρων: Τι ισχύει
Οι νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999
υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ (σήμανση CE) και οφείλουν να
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πιστοποιούνται από Κοινοποιημένο Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Οι
υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες θα πρέπει να ελεγχθούν από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα (ΦΕΚ 2604/Β/2008, Άρθρο 15, Μεταβατικές Διατάξεις):

Καταληκτικές Ημερομηνίες 1ου Ελέγχου από Αναγνωρισμένο Φορέα για υφιστάμενους
ανελκυστήρες
Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε δημόσιους χώρους ή προσπελάσιμους από ευρύ
κοινό (Δημόσια Κτίρια, Σιδηροδρομικοί σταθμοί, Αεροδρόμια, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία
30.06.2009

με περισσότερες από 200 κλίνες, Θέατρα, Κινηματογράφοι, Διαβάσεις, Χώροι
Στάθμευσης)
Για ανελκυστήρες με προέγκριση, άδεια λειτουργίας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με

31.12.2010

ημερομηνίας πριν το 1978
Για ανελκυστήρες με προέγκριση, άδεια λειτουργίας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με

31.12.2011

ημερομηνία μετά το 1978
Για ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας

31.12.2012

Για τους ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν πριν από το 1999 (παλαιοί ανελκυστήρες) απαιτούνται
αναβαθμίσεις των ασφαλιστικών διατάξεων (ανακαίνιση) ώστε να προσαρμοστούν στο επίπεδο
ασφαλείας των νέων ανελκυστήρων.

Ποιες είναι οι αναβαθμίσεις
Σε ότι αφορά τους περιοδικούς ελέγχους, προβλέπεται (ΦΕΚ 2604/Β/2008, άρθρο 10) ότι όλοι οι
ανελκυστήρες που έχουν ελεγχθεί από Φορέα Ελέγχου, θα πρέπει να ελέγχονται στο εξής από
Φορέα Ελέγχου κάθε 1 έως 6 χρόνια, ανάλογα με το είδος του κτιρίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
Δημόσια κτήρια και χώροι ευρέως κοινού, Σταθμοί τρένων,

1 έτος

Αεροδρόμια, Νοσοκομεία, Θέατρα, Κινηματογράφοι, Διαβάσεις,
Χώροι Στάθμευσης, ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΑΣΕΩΝ
Ανεξαρτήτως
στάσεων

3 έτη

Κτήριο επαγγελματικής χρήσης

>6

4 έτη

Κτήριο επαγγελματικής χρήσης

≤6

5 έτη

Κτήριο κατοικιών

>6

6 έτη

Κτήριο κατοικιών

≤6

HellasCert
Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC17021, και ISO/IEC17024, ΕΝ 45011.
Σκοπός της ίδρυσης της Ένωσης είναι η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση»,
«Πιστοποίηση», η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις
διαδικασίες Επιθεώρησης- Πιστοποίησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών
Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία και η
διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων.
Οι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στην HellasCert εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές της
ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους των
ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων καθώς και των Οργανισμών του κράτους, όπως
αυτές προβλέπονται στα διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά στην
ποιοτική αναβάθμιση, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής Οικονομίας.
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