Δλληνική Ένωση Γιαπιστεσμένων Φορέων Δπιθεώρησης - Πιστοποίησης

Γημόσια Γιαβούλεσση για την τροποποίηση
της σπ Αριθμ. οικ. ΚΤΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΔΚ 2604/Β/22.12.2008)
στετικά με την εγκατάσταση, λειτοσργία, σσντήρηση & ασυάλεια των ανελκσστήρων
ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010

1) Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ, ζεκείν 3.
«Ηιεθηξνινγηθό ζρεκαηηθό ζρεδηάγξακκα θαηά CENELEC (θαισδηαθή ζπλδεζκνινγία ησλ
θπθισκάησλ ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα, ηνπ ζαιάκνπ, ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ
κεραλνζηαζίνπ), ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα αληηθαηαζηαζεί σο θάησζη:
«Βαζηθά ειεθηξνινγηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα:
ησλ θπθισκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο,
ησλ θπθισκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο.
Απηά ηα ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζύκβνια ηεο
CENELEC»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Πξνο απνθπγή ζπγρύζεσλ ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη πεξηγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ «Σερληθόο
Φάθεινο», ζεκείν Γ.4 «Ηιεθηξνινγηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα» ησλ Πξνηύπσλ ΕΛΟΣ ΕΝ 81.1
θ΄ 2 / έθδνζε 1999. Επίζεο ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη αληίζηνηρεο πεξηγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο
VI «Σειηθόο Έιεγρνο» θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ «Εμαθξίβσζε αλά Μνλάδα» ηεο ππ’ αξηζκ.
Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/97) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ελαξκόληζεο κε ηελ
Επξσπατθή Οδεγία 95/16.

2) Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ΙΙΙ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ζεκείν
4.
«Ηιεθηξνινγηθό ζρεκαηηθό ζρεδηάγξακκα θαηά CENELEC (θαισδηαθή ζπλδεζκνινγία ησλ
θπθισκάησλ ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα, ηνπ ζαιάκνπ, ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ
κεραλνζηαζίνπ), ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα αληηθαηαζηαζεί σο θάησζη:
«Βαζηθά ειεθηξνινγηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ησλ θπθισκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο θαη ησλ
θπθισκάησλ αζθαιείαο.
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Απηά ηα ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ζύκβνια ηεο
IEC»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Πξνο απνθπγή ζπγρύζεσλ ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη πεξηγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ «Σερληθόο
Φάθεινο», ζεκείν Γ.3 «Ηιεθηξηθά θαη Τδξαπιηθά Δηαγξάκκαηα» ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 81.1 /
έθδνζε 1988 (πηνζεηήζεθε κε ηελ ΚΥΑ 18173 – ΦΕΚ 664/Β/1988) θαη ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ
81.2 / έθδνζε 1990 (πηνζεηήζεθε κε ηελ ΚΥΑ 6895/1241 – ΦΕΚ 325/Β/1993).

3) Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ΙV ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟΙ ΥΩΡΙ ΣΟΙΥΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ, ζεκείν 2iii.
«Ηιεθηξνινγηθό ζρεκαηηθό ζρεδηάγξακκα θαηά CENELEC (θαισδηαθή ζπλδεζκνινγία ησλ
θπθισκάησλ ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα, ηνπ ζαιάκνπ, ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ
κεραλνζηαζίνπ), ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα αληηθαηαζηαζεί σο θάησζη:
«Βαζηθά ειεθηξνινγηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ησλ θπθισκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο θαη ησλ
θπθισκάησλ αζθαιείαο»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Πξνο απνθπγή ζπγρύζεσλ δεδνκέλνπ όηη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ησλ αλειθπζηήξσλ απηήο ηεο
θαηεγνξίαο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζπκβόισλ ηεο CENELEC θαη νη
πεξηζζόηεξνη επίζεο εμ’ απηώλ ησλ πηλάθσλ πξν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζπκβόισλ ηεο IEC.

4) Άξζξν 4 «ΤΝΣΗΡΗΗ», παξάγξαθνο 2.
«Η ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηνλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έιεγρν ησλ ειεθηξηθώλ θαη
κεραληθώλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο, θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ εμαξηεκάησλ ηνπ αλειθπζηήξα, γηα
εμαθξίβσζε θαη εθηίκεζε αλαζθαινύο ιεηηνπξγίαο, ζηελ νπνία κπνξεί λα νδεγεζεί ε εγθαηάζηαζε
ηνπ αλειθπζηήξα εμαηηίαο κηαο θζνξάο, βιάβεο ή θαη απνξύζκηζεο ησλ κεραληθώλ ή/θαη
ειεθηξηθώλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο θαη ησλ ινηπώλ εμαξηεκάησλ απηνύ. Πεξηιακβάλεη αθόκε ηηο
απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο κε εμάιεηςε ησλ βιαβώλ θαη
ησλ απνξπζκίζεσλ, θαζώο επίζεο ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ιίπαλζε, όπνπ ρξεηάδεηαη, όισλ ησλ
εμαξηεκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ
εμαξηεκάησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν λα πξνζηεζεί ην παξαθάησ
ρσξίν:
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«Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ εθηεινύλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο νθείινπλ θαη’ ειάρηζην λα
πξαγκαηνπνηνύλ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 13015
/ έθδνζε 2002 – Σπληήξεζε γηα αλειθπζηήξεο θαη θπιηόκελεο θιίκαθεο»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 πεξηιακβάλεη κόλν γεληθόινγεο πεξηγξαθέο γηα ηηο απαηηνύκελεο
εξγαζίεο θαηά ηε ζπληήξεζε ελόο αλειθπζηήξα. Εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν Πξόηππν κε νδεγίεο
ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη απηέο λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ σο ειάρηζηε απαίηεζε
ζηελ ΚΤΑ.

5) Άξζξν 4 «ΤΝΣΗΡΗΗ», παξάγξαθνο 4, ζεκείν β.
«Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε πνιπθαηνηθίεο, ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε (π.ρ.
ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, ηαηξεία, γξαθεία θηι) θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200 θιίλεο, αλεμαξηήησο
ζηάζεσλ θαη νξόθσλ, θάζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε πνιπθαηνηθίεο, ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε (π.ρ.
δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, ηαηξεία, γξαθεία θηι) θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200 θιίλεο,
αλεμαξηήησο ζηάζεσλ θαη νξόθσλ, θάζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο.»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ όξσλ «ζρνιεία» θαη «θξνληηζηήξηα» κε ηνλ όξν «δεκόζηα ή
ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα» γηα κεγαιύηεξε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα θαη πξνο απνθπγή
δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ. Επίζεο πξνηείλνπκε ηα «δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα» λα
κεηαθεξζνύλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζεκείνπ γi, ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 4, ώζηε ε
ζπληήξεζε λα δηελεξγείηε δύν θνξέο ηνλ κήλα ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο επαηζζεζία σο πξνο ηελ
αζθάιεηα πνπ πξέπεη λα επηδερηεί γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ.

6) Άξζξν 4 «ΤΝΣΗΡΗΗ», παξάγξαθνο 4, ζεκείν γi.
«ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο, ζε αεξνδξόκηα, ζε ππόγεηεο ή ππέξγεηεο
δηαβάζεηο, θαη γεληθά ζε πξνζπειάζηκα από ην επξύ θνηλό θηίξηα (π.ρ. εκπνξηθά θέληξα,
πνιπθαηαζηήκαηα, ηαηξηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θηι) ή ρώξνπο ζηάζκεπζεο,»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο, ζε αεξνδξόκηα, ζε ππόγεηεο ή ππέξγεηεο
δηαβάζεηο, θαη γεληθά ζε πξνζπειάζηκα από ην επξύ θνηλό θηίξηα (π.ρ. εκπνξηθά θέληξα,
πνιπθαηαζηήκαηα, ηαηξηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θηι) ή επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο»
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Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «ρώξνη ζηάζκεπζεο» κε ηνλ όξν «επαγγεικαηηθνί
ρώξνη ζηάζκεπζεο» δεδνκέλνπ όηη είλαη ηδηαίηεξα απζηεξό ζε ηδησηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο,
πνιύ ζπρλά πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο, λα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ζπληήξεζεο δύν θνξέο ηνλ κήλα.
Σελ ίδηα ηξνπνπνίεζε θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο πξνηείλνπκε ζην άξζξν 10, παξάγξαθνο 1,
ζεκείν ε»

7) Άξζξν 6 «Τπνρξεώζεηο ζπληεξεηή», παξάγξαθνο 9.
«Ο ππεύζπλνο ζπληεξεηήο ηνπ αλειθπζηήξα ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηνλ ηδηνθηήηε ή
δηαρεηξηζηή ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο, έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνύζαο»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«Ο ππεύζπλνο ζπληεξεηήο ηνπ αλειθπζηήξα ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηνλ ηδηνθηήηε ή
δηαρεηξηζηή ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπο, έμη (6) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ πεξηνδηθνύ ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνύζαο.
Ο ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηήο ή ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηνπο νθείιεη λα ππνγξάςεη ην αλσηέξσ
έγγξαθν ελεκέξσζεο ηνπ ππεύζπλνπ ζπληεξεηή ηνπ αλειθπζηήξα. Σηε ζπλέρεηα ν ππεύζπλνο
ζπληεξεηήο, ηέζζεξηο (4) κήλεο ην αξγόηεξν πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
πεξηνδηθνύ ειέγρνπ, ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ην αλσηέξσ έγγξαθν ελεκέξσζεο ζηελ αξκόδηα
Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ηεξεί ην Μεηξών κε ηηο θαηαζηάζεηο
ησλ ζπληεξνύκελσλ από απηόλ αλειθπζηήξσλ»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Πξνηείλνπκε ηελ παξαπάλσ πξνζζήθε ώζηε λα ππάξμεη κηα αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο παξαηεηακέλεο αλαβιεηηθόηεηαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζηνπο
πθηζηάκελνπο αλειθπζηήξεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη επηηέινπο νη Δ/λζεηο Αλάπηπμεο ησλ
Ννκαξρηώλ λα αξρίζνπλ λα επηηεξνύλ ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ θαη λα
ελεκεξώλνπλ εγγξάθσο ηηο Δηαρεηξίζεηο ησλ θηεξίσλ γηα ηπρόλ παξαβηάζεηο ησλ πξνζεζκηώλ γηα
ηνλ έιεγρν ζηνλ αλειθπζηήξα ηνπο. Ο έιεγρνο εγγπάηαη ην δεηνύκελν, πνπ είλαη ε αζθάιεηα γηα
ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ηερληθνύο ησλ αλειθπζηήξσλ.
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8) Άξζξν 8 «Τπνρξεώζεηο, Δηθαηώκαηα ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ»,
παξάγξαθνο 1, ζεκείν α.
«Να κεξηκλά γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζή ηνπ από αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ γηα ηνπο
αλειθπζηήξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ΙΙ έσο IV ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο θαη ηνλ πεξηνδηθό
επαλέιεγρό ηνπ»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«Να κεξηκλά γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζή ηνπ από αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ γηα ηνπο
αλειθπζηήξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ΙΙ έσο IV ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο θαη ελ ζπλερεία γηα
ηνλ πεξηνδηθό έιεγρό ηνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνύζαο»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «πεξηνδηθόο επαλέιεγρνο» κε ηνλ όξν «πεξηνδηθόο
έιεγρνο» πξνο απνθπγή ζύγρπζεο. ε όιε ηελ ππόινηπε ΚΤΑ ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο
«πεξηνδηθόο έιεγρνο». Δηεπθξηλίδνπκε πεξαηηέξσ όηη ζηελ αγνξά ν όξνο «επαλέιεγρνο»
παξαπέκπεη ζηνλ έιεγρν άξζεο ησλ ειιείςεσλ πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζηνλ αξρηθό έιεγρν ζηνλ
αλειθπζηήξα.

9) Άξζξν 8 «Τπνρξεώζεηο, Δηθαηώκαηα ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ»,
παξάγξαθνο 5.
«Γηα αλειθπζηήξεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά από ηηο 1.7.1999 νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ή νη
λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπο νθείινπλ, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, λα κεξηκλνύλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε ππεξεζία άκεζεο βνήζεηαο. Γηα ηνπο
αλειθπζηήξεο πνπ δηαζέηνπλ ζε ηζρύ πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ζύκθσλα κε πξνεγνύκελεο θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο, απηό ηζρύεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ θαη

ε δηάηαμε ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, εάλ δελ

εθαξκόδεηαη ήδε, έρεη εθαξκνγή θαηά ηελ έθδνζε ηνπ επόκελνπ πηζηνπνηεηηθνύ.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Η παξαπάλσ παξάγξαθνο λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«Γηα αλειθπζηήξεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά από ηηο 1.7.1999 νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ή νη
λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπο νθείινπλ, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, λα κεξηκλνύλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε ππεξεζία άκεζεο βνήζεηαο. Όζνη από
ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά από ηελ 1.7.1999 δηαζέηνπλ ζε ηζρύ πηζηνπνηεηηθό
ειέγρνπ ζύκθσλα κε πξνεγνύκελεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, απηό ηζρύεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ θαη ε
δηάηαμε ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, εάλ δελ εθαξκόδεηαη ήδε, έρεη εθαξκνγή θαηά ηελ έθδνζε ηνπ
επόκελνπ πηζηνπνηεηηθνύ.»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
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ύκθσλα κε ην άξζξν 15, παξάγξαθνο 4, ζεκείν β) ηνπ ζρεδίνπ ΚΤΑ ην ζεκείν 6 ηνπ
παξαξηήκαηνο ΙΙΙ είλαη πξναηξεηηθό θαη όρη δεζκεπηηθό ζεκείν ζπκκόξθσζεο γηα ηνπο
αλειθπζηήξεο ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4, δειαδή ηνπο
αλειθπζηήξεο ζε κνλνθαηνηθίεο, ζε πνιπθαηνηθίεο θαη ζε θηήξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε.
Επίζεο αλαθέξεηαη ζην ίδην ζεκείν όηη ε παξάγξαθνο 5.14.3 ηνπ πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 81.80
εθαξκόδεηαη πξναηξεηηθά. πλεπώο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ δελ είλαη
ππνρξεσηηθή ε δηάηαμε ζπλαγεξκνύ ζην ζάιακν πνπ λα επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε θσλεηηθή
επηθνηλσλία. Εμαίξεζε απνηεινύλ κόλνλ νη αλειθπζηήξεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ηελ 01.07.1999. Πξνηείλνπκε ινηπόλ ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 8, όπνπ πεξηγξάθνληαη νη ππνρξεώζεηο ησλ δηαρεηξηζηώλ, ώζηε λα
είλαη ζαθέο όηη απηή ε απαίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή κόλν γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ παξαπάλσ
θαηεγνξηώλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ηελ 01.07.1999.

10) Άξζξν 9 «Αλαγλσξηζκέλνη / Κνηλνπνηεκέλνη Φνξείο Ειέγρνπ», παξάγξαθνο 6.
«Ο παιαηόο θνξέαο, εθόζνλ αληηθαηαζηαζεί, ππνρξενύηαη λα ρνξεγήζεη πιήξεο αληίγξαθν ηνπ
θαθέινπ ηνπ αλειθπζηήξα πνπ δηαηεξεί, κε ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη (ζρεδηαγξακκάησλ,
νηθνδνκηθήο άδεηαο, κειέηεο, πηζηνπνηεηηθώλ, νδεγηώλ ρξήζεο, ζπληήξεζεο, ειέγρνπ) ζηνλ
ηδηνθηήηε ή ζην δηαρεηξηζηή ή ζην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπο πνπ ζα ηα παξαδώζεη κε ηελ ζεηξά ηνπ
ζηνλ λέν θνξέα ειέγρνπ. Ο παιαηόο θνξέαο δύλαηαη λα ηεξεί ζην αξρείν ηνπ αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ
αλειθπζηήξα πνπ ππνρξενύηαη λα επηδεηθλύεη νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί από αξκόδηνπο θνξείο
επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο αγνξάο.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Να δηαγξαθεί ε παξαπάλσ παξάγξαθνο
Αηηηνινγία δηαγξαθήο:
Ήδε πξνβιέπεηαη από ηε Ννκνζεζία όηη ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα έρεη ηελ ππνρξέσζε
κεηά ηελ πεξάησζε ηεο εγθαηάζηαζεο λα παξαδίδεη ηνλ ηερληθό θάθειν ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηα
εγρεηξίδηα ησλ νδεγηώλ ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηεξίνπ. Απηά ζηε
ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζην θηήξην θαη λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο εξγαζίεο
ζπληήξεζεο, επηζθεπώλ, ειέγρνπ θαη απεγθισβηζκνύ. Επηπιένλ ν Φνξέαο ειέγρνπ δεζκεύεηαη κε
εκπηζηεπηηθόηεηα έλαληη ηνπ πειάηε ηνπ (εγθαηαζηάηε αλειθπζηήξα ή ηδηνθηήηε / δηαρεηξηζηή
θηεξίνπ) πνπ ηνπ θαηέζεζε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζπλεπώο εγείξνληαη λνκηθά
δεηήκαηα άξζεο ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ δώζεη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά ζε
ηξίην πξόζσπν, πιελ ηνπ άκεζνπ πειάηε ηνπ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
απηώλ από ην θηήξην, ζα πξέπεη λα δεηνύληαη κε αλάινγν αίηεκα πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο
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Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαζώο ν Φνξέαο ειέγρνπ εθ ηνπ ξόινπ ηνπ δελ έρεη Δηνηθεηηθέο
αξκνδηόηεηεο.

11) Άξζξν 10 «Πεξηνδηθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο», παξάγξαθνο 5.
«Αλ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπο δηαθσλήζεη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ
θνξέα ειέγρνπ σο πξνο ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ηειεπηαίνπ κπνξεί είηε λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη θαη λα
αλαζέζεη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία ζε άιινλ θνξέα ειέγρνπ είηε λα πξνζθύγεη ζην Τερληθό
Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΤΔΔ), ην νπνίν αλαζέηεη ηελ επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ζε αλεμάξηεην
πξαγκαηνγλώκνλα κε ηελ παξνπζία ηνπ ελ πξνθεηκέλσ θνξέα ειέγρνπ. Τν πόξηζκα ηνπ ειέγρνπ
απηνύ είλαη δεζκεπηηθό γηα όινπο θαη βάζεη απηνύ θαηακεξίδνληαη επζύλεο θαη επηβάιινληαη νη
πξνβιεπόκελεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο θπξώζεηο. Δπηπιένλ, αλ δηαπηζησζνύλ επζύλεο ηνπ θνξέα
ειέγρνπ επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνύζαο θνηλήο
ππνπξγηθήο απόθαζεο.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«Αλ ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπο δηαθσλήζεη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ
θνξέα ειέγρνπ σο πξνο ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ηειεπηαίνπ κπνξεί λα πξνζθύγεη ζην Δζληθό
Σύζηεκα Γηαπίζηεπζεο, ην νπνίν αλαζέηεη ηελ επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα ζε
εμεηδηθεπκέλν αμηνινγεηή ηνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ ελ πξνθεηκέλσ θνξέα ειέγρνπ. Τν πόξηζκα ηνπ
ειέγρνπ απηνύ είλαη δεζκεπηηθό γηα όινπο θαη βάζεη απηνύ θαηακεξίδνληαη επζύλεο θαη επηβάιινληαη
νη πξνβιεπόκελεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο θπξώζεηο. Δπηπιένλ, αλ δηαπηζησζνύλ επζύλεο ηνπ
θνξέα ειέγρνπ επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνύζαο θνηλήο
ππνπξγηθήο απόθαζεο.»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Σν Εζληθό ύζηεκα Δηαπίζηεπζεο είλαη ε αξκόδηα αξρή πνπ αξρηθά εγθξίλεη ηελ ηερληθή
επάξθεηα ησλ Φνξέσλ ειέγρνπ θαη ελ ζπλερεία επηηεξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Η επηινγή απνθιεηζηηθά ελόο κόλνλ Φνξέα, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν θαη ηπρόλ
επαλέιεγρν αλ δηαπηζησζνύλ ειιείςεηο θαηά ηνλ αξρηθό έιεγρν έσο ηελ ηειηθή πηζηνπνίεζε ηνπ
αλειθπζηήξα, απνηξέπεη ηπρόλ θαηλόκελα αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ Φνξέσλ ειέγρνπ
θαη δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ ειέγρνπ. Αθξηβώο γη’ απηό ην ιόγν ε
επηινγή απνθιεηζηηθά ελόο κόλνλ Φνξέα, ν νπνίνο ζα νινθιεξώζεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπ αλειθπζηήξα, είλαη ππνρξεσηηθή απαίηεζε ηεο Φ9.2/νηθ.32803/1308 (ΦΕΚ
815/B/97) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ελαξκόληζεο κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία 95/16.

7/11
Σισίνη & Αλκμάνος 7, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107290344 FAX: 2107290366, e-mail: hellascert@otenet.gr

12) Άξζξν 10 «Πεξηνδηθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο», παξάγξαθνο 1.
«α) Γηα αλειθπζηήξεο κέρξη (6) έμε ζηάζεηο, ζε θηίξηα κε ρξήζε θαηνηθίαο, θάζε εμαεηία.
β) Γηα αλειθπζηήξεο κε πεξηζζόηεξεο από (6) έμε ζηάζεηο, ζε θηίξηα κε ρξήζε θαηνηθίαο, θάζε
πεληαεηία.
γ) Γηα αλειθπζηήξεο κέρξη (6) έμε ζηάζεηο ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε π.ρ. ζρνιεία,
θξνληηζηήξηα, ηαηξεία, γξαθεία θηι, θάζε ηεηξαεηία
δ) Γηα αλειθπζηήξεο κε πεξηζζόηεξεο από (6) έμε ζηάζεηο ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε π.ρ.
ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, ηαηξεία, γξαθεία θηι, ή / θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200 θιίλεο θάζε ηξηεηία.
ε) Γηα αλειθπζηήξεο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο, ζε αεξνδξόκηα, ζε
ππόγεηεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο, ζε ρώξνπο ζηάζκεπζεο, ζε ρώξνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε
ηδηαίηεξεο επηδξάζεηο ηεο αηκόζθαηξαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ (π.ρ. ζε πνιύ πςειέο ή ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο, ζε απμεκέλε αλάπηπμε ζθόλεο, ζε απμεκέλν θίλδπλν δηαβξώζεσλ, ζε θίλδπλν
εθξήμεσλ θιπ), ζε μελνδνρεία πιένλ ησλ 200 θιηλώλ ή λνζνθνκεία, ζε ζέαηξα ή θηλεκαηνγξάθνπο,
θαζώο επίζεο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύλ επξύ θνηλό π.ρ. εκπνξηθά θέληξα,
πνιπθαηαζηήκαηα, ηαηξηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θηι, θάζε έηνο.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«α) Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε κνλνθαηνηθίεο, θάζε πεληαεηία.
β) Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε πνιπθαηνηθίεο, θάζε ηξηεηία.
γ) Γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε θηίξηα κε επαγγεικαηηθή ρξήζε π.ρ. ηαηξεία, γξαθεία θηι, ή
/ θαη ζε μελνδνρεία κέρξη 200 θιίλεο θάζε δηεηία.
δ) Γηα αλειθπζηήξεο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο, ζε αεξνδξόκηα, ζε
ππόγεηεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο, ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο, ζε δεκόζηα ή ηδησηηθά
εθπαηδεπηήξηα, ζε ρώξνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ηδηαίηεξεο επηδξάζεηο ηεο αηκόζθαηξαο ή ηνπ
πεξηβάιινληνο ρώξνπ (π.ρ. ζε πνιύ πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε απμεκέλε αλάπηπμε
ζθόλεο, ζε απμεκέλν θίλδπλν δηαβξώζεσλ, ζε θίλδπλν εθξήμεσλ θιπ), ζε μελνδνρεία πιένλ ησλ
200 θιηλώλ ή λνζνθνκεία, ζε ζέαηξα ή θηλεκαηνγξάθνπο, θαζώο επίζεο ζε θηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύλ επξύ θνηλό π.ρ. εκπνξηθά θέληξα, πνιπθαηαζηήκαηα, ηαηξηθά
δηαγλσζηηθά θέληξα θηι, θάζε έηνο»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ πεξηνδηθώλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ είλαη άλσ
ηνπ ηξηπιάζηνπ από ηε κέζε πξαθηηθή ησλ ππνινίπσλ Επξσπατθώλ Κξαηώλ πνπ θπκαίλεηαη από
έμη κήλεο έσο δύν ρξόληα. Ο πεξηνδηθόο έιεγρνο ζηνπο αλειθπζηήξεο από Αλαγλσξηζκέλν Φνξέα
είλαη θεθηεκέλν αγαζό παλεπξσπατθά, εγγπάηαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ θαη
πξνζδίδεη πξνζηηζέκελε αμία ζηα θηήξηα.

8/11
Σισίνη & Αλκμάνος 7, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107290344 FAX: 2107290366, e-mail: hellascert@otenet.gr

Επίζεο πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ όξσλ «ζρνιεία» θαη «θξνληηζηήξηα» κε ηνλ όξν
«δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα» γηα κεγαιύηεξε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα θαη πξνο απνθπγή
δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ. ηα «δεκόζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα» πξνηείλνπκε νη πεξηνδηθνί
έιεγρνη λα επαλαιακβάλνληαη εηεζίσο ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο επαηζζεζία σο πξνο ηελ αζθάιεηα πνπ
πξέπεη λα επηδερηεί γη’ απηνύο ηνπο αλειθπζηήξεο.

13) Άξζξν 15 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο», παξάγξαθνο 4, ζεκείν α.
«Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε
Γεκόζηνπο ρώξνπο ειέγρνληαη ηα ζεκεία 1-18 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δάλ
δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή
εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (12) ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ αθνξά
πξναηξεηηθό θαη όρη δεζκεπηηθό ζεκείν ζπκκόξθσζεο.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε
Γεκόζηνπο ρώξνπο ειέγρνληαη ηα ζεκεία 1-18 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δάλ
δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή
εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (12) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ αθνξά
πξναηξεηηθό θαη όρη δεζκεπηηθό ζεκείν ζπκκόξθσζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ από ηελ
έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηώλ εηώλ ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (12) ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθό ζεκείν ζπκκόξθσζεο»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Πξνηείλνπκε ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε κε δεδνκέλα όηη ε εγθαηάζηαζε κέζσλ πξνζηαζίαο
θαηά ηεο ππεξηάρπλζεο ηνπ ζαιάκνπ ζηελ άλνδν, από ηε κηα απαηηεί κεγάιεο έθηαζεο, δαπαλεξή
θαη ρξνλνβόξα αλαθαίληζε ζηνλ αλειθπζηήξα, αιιά από ηελ άιιε ραξαθηεξίδεηαη σο κέζεο πςειήο πξνηεξαηόηεηαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα από ην πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ 81.80. Ιδίσο γηα ηνπο
αλειθπζηήξεο ζε δεκόζηα θηήξηα ή ζε θηήξηα πξνζπειάζηκα από επξύ θνηλό.

14) Άξζξν 15 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο», παξάγξαθνο 4, ζεκείν β
«Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4, δύλαηαη λα
εθαξκόδνληαη πξναηξεηηθά νη παξάγξαθνη 5.8.3. θαη 5.14.3 ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 81.80 θαη
ειέγρνληαη ηα ζεκεία 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δάλ δελ
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο
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ηνπ αλειθπζηήξα, ν έιεγρνο ησλ ζεκείσλ (3) θαη (6) ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ αθνξνύλ πξναηξεηηθά
θαη όρη δεζκεπηηθά ζεκεία ζπκκόξθσζεο.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4, δύλαηαη λα
εθαξκόδεηαη πξναηξεηηθά ε παξάγξαθνο 5.14.3 ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 81.80 θαη ειέγρνληαη ηα
ζεκεία 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη
δηαθνξεηηθά από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ
αλειθπζηήξα, ν έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (6) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ αθνξά πξναηξεηηθό θαη όρη
δεζκεπηηθά ζεκεία ζπκκόξθσζεο. Ο έιεγρνο ηνπ ζεκείνπ (3) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ θαη ε εθαξκνγή
ηεο παξαγξάθνπ 5.8.3 ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 81.80 αθνξνύλ δεζκεπηηθά ζεκεία ζπκκόξθσζεο κε
ηελ εμαίξεζε κόλν ησλ δύν παξαθάησ θαηεγνξηώλ αλειθπζηήξσλ:


ηνπο αλειθπζηήξεο θνξηίσλ, θνξηίσλ κε ζπλνδεία αηόκσλ θαη ηνπο αλειθπζηήξεο
απηνθηλήησλ, νη νπνίνη ηελ επνρή πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, δελ ππνρξενύληαλ από ηηο ηόηε
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λα θέξνπλ πόξηεο ζε είζνδν / εηζόδνπο ζην ζάιακν. Πξόζζεηα ζηελ
είζνδν / εηζόδνπο ζην ζάιακν ησλ αλειθπζηήξσλ απηώλ, όπνπ δελ ππάξρνπλ πόξηεο, ζα
πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ θσηνθνπξηίλεο.



ηνπο αλειθπζηήξεο αηόκσλ κε επηθάλεηα ζαιάκνπ κηθξόηεξε από 0,6 η.κ., νη νπνίνη ηελ
επνρή πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, δελ ππνρξενύληαλ από ηηο ηόηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λα θέξνπλ
πόξηα ζε είζνδν ζην ζάιακν. Σηελ είζνδν ζην ζάιακν ησλ αλειθπζηήξσλ απηώλ, όπνπ δελ
ππάξρεη πόξηα, πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ θσηνθνπξηίλεο.»

Παξάξηεκα ΙΙΙ, ζεκείν 3.
«Θάιακνο ρσξίο πόξηεο:
Περιγραφή:Οη ζάιακνη η σ λ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα θέξνπλ ζύξεο ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:
 Ο αλειθπζηήξαο έρεη ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από 0 , 7 m / s e c .
 Ό π ν π κε ηελ είζνδν επηβάηε ζην ζάιακν δελ δηαθόπηνληαη νη εμσηεξηθνί ρεηξηζκνί.
Δηδηθά γηα αλειθπζηήξεο κε επηθάλεηα ζαιάκνπ κηθξόηεξε από 0,6 η.κ. (έσο 2 αηόκσλ) εάλ δελ
πξνβιέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο ε ύπαξμε ζπξώλ, δύλαηαη λα ζπζηήλεηαη ε ρξήζε
θσηνθύηηαξσλ θαηαλεκεκέλσλ θαζ’ ύςνο ηεο εηζόδνπ ζην ζάιακν.»
Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο HellasCert: Σν παξαπάλσ ρσξίν λα ηξνπνπνηεζεί σο θάησζη:
«Θάιακνο ρσξίο πόξηεο»
Αηηηνινγία ηξνπνπνίεζεο:
Πξνηείλνπκε ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο δεδνκέλνπ όηη ε ύπαξμε πνξηώλ ζην ζάιακν ησλ
αλειθπζηήξσλ ραξαθηεξίδεηαη σο πςειήο πξνηεξαηόηεηαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα από ην πξόηππν
ΕΛΟΣ ΕΝ 81.80. Επίζεο νη ζηαηηζηηθέο αηπρεκάησλ επηβεβαηώλνπλ όηη ε απνπζία πνξηώλ
ζαιάκνπ ζπληζηά ζπρλό αίηην πξόθιεζεο αηπρεκάησλ, ελίνηε δε ζαλαηεθόξσλ. Πξνηείλνπκε
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κόλν θάπνηεο εμαηξέζεηο ζε κεκνλσκέλεο θαηεγνξίεο παιηώλ αλειθπζηήξσλ, όπνπ γηα πξαθηηθνύο
θαη ρξεζηηθνύο ιόγνπο δελ είλαη δπλαηόλ εθ ησλ πζηέξσλ λα ηνπνζεηεζνύλ πόξηεο ζαιάκνπ.
Σέινο πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ησλ πεξηγξαθώλ ζην ζεκείν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο ΚΤΑ
επεηδή απηέο ζην παξειζόλ πξνθάιεζαλ ζσξεία αληηθξνπόκελσλ εξκελεηώλ θαη κεγάιε ζύγρπζε.
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