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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 
Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) 
για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων.  
Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις προθεσµίες για τον περιοδικό έλεγχο (για την πλειοψηφία των 
ανελκυστήρων µέχρι το 2010 και για τους υπόλοιπους το 2011) καθώς και τις τεχνικές 
προδιαγραφές ασφαλείας, εξαιρώντας ουσιαστικά την απαίτηση για την ύπαρξη θύρας στο 
θάλαµο στους ανελκυστήρες πολυκατοικιών. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

Το 2001 άρχισε να εφαρµόζεται στην Ελλάδα µε Υπουργική απόφαση ο περιοδικός έλεγχος 
των υφιστάµενων ανελκυστήρων από Φορείς Ελέγχου. 
∆ύο χρόνια πριν (1/7/99) είχε τεθεί σε εφαρµογή η Ευρωπαϊκή Οδηγία ανελκυστήρων 
95/16/ΕΚ για την πιστοποίηση (αρχικό έλεγχο) των νέων ανελκυστήρων. 
Ο περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων είναι ο έλεγχος του ανελκυστήρα από ανεξάρτητους 
Φορείς ελέγχου οι οποίοι έχουν την σχετική αναγνώριση και επιτηρούνται από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης. 
Ο περιοδικός έλεγχος είναι κάτι αντίστοιχο µε το ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων και δεν πρέπει να 
συγχέεται µε την τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα. 
Ο έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως στις ασφαλιστικές διατάξεις µε σκοπό την διατήρηση της 
ασφάλειας του ανελκυστήρα σε ένα (αποδεκτό) επίπεδο ή και την αναβάθµιση της σε 
σύγχρονες προδιαγραφές. 
Η ασφάλεια των ανελκυστήρων αφορά όλη την κοινωνία αφού όλοι είµαστε χρήστες των 
ανελκυστήρων καθηµερινώς. 
Να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ο περιοδικός έλεγχος είχε 
θεσµοθετηθεί πριν από αρκετές δεκαετίες. 
Αντιθέτως στην χώρα µας οι περισσότεροι ανελκυστήρες δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ από 
Μηχανικό επιθεωρητή αφού ετίθεντο σε λειτουργία (βάσει παλαιοτέρων διατάξεων) απλώς µε 
µια υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη. 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο έλεγχος των ανελκυστήρων έχει σαν αντικείµενο του τον έλεγχο των ασφαλιστικών 
διατάξεων του ανελκυστήρα αλλά και την γενικότερη κατάσταση του λόγω χρήσης, 
παλαιότητας ή ακόµα και αρχικού σχεδιασµού του ώστε να επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση του 
µε συγκεκριµένες προκαθορισµένες προδιαγραφές ασφαλείας. 
Οι περισσότεροι ανελκυστήρες που λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα έχουν σχεδιαστεί 
σύµφωνα µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα 890/1968 ή µε προγενέστερους κανονισµούς. 
Το 1988 καταργήθηκε ο ανωτέρω κανονισµός και τέθηκαν σε εφαρµογή τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 
Το 1999 τέθηκε σε εφαρµογή η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ και όλα τα εναρµονισµένα 
πρότυπα.  
Τέλος το 2003 εκδόθηκε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 81-80, το οποίο προδιαγράφει µε σειρά 
κρισιµότητας 74 απαραίτητα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στους υφιστάµενους 
(παλαιούς ανελκυστήρες) ώστε το επίπεδο ασφαλείας τους να φτάσει σε αυτό των νέων 
ανελκυστήρων. 
Το Πρότυπο ΕΝ 81-80 δεν είναι υποχρεωτικό αλλά θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από 
κάθε κράτος – µέλος στην διαµόρφωση της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας. 
Έτσι η προηγούµενη Υπουργική απόφαση του 2005 (Φ9.2/ΟΙΚ.29362/1957/ΦΕΚ 
1797/Β/2005) έθετε την απαίτηση για σταδιακή προσαρµογή των υφιστάµενων ανελκυστήρων 
σε 17 σηµαντικά σηµεία του προτύπου ΕΝ 81-80 (βλ. πίνακας 3), ξεκινώντας από τα 6 πρώτα 
σε άµεση εφαρµογή και τα υπόλοιπα τα τοποθετούσε το έτος 2013. 
Τα σηµαντικότερα σηµεία άµεσης εφαρµογής ήταν η αντικατάσταση των κλειδαριών των 
θυρών φρέατος µε νέες µε διπλή ασφάλεια, η τοποθέτηση (εσωτερικών) θυρών στον θάλαµο 
και η αντικατάσταση του περιοριστήρα ταχύτητας µε νέο πιστοποιηµένο καθώς αυτά 
αντιµετωπίζουν και τις συχνότερες αιτίες ατυχηµάτων. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

- Η διαδικασία αρχίζει πρώτα µε τον περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα, όπου ο 
επιθεωρητής του φορέα ελέγχου παρουσία του συντηρητή καταγράφει τις ελλείψεις και τις 
απαιτούµενες βάσει Νοµοθεσίας βελτιώσεις του ανελκυστήρα. 

- Τα παραπάνω σε µορφή επίσηµης έκθεσης αποστέλλει στον διαχειριστή, ο οποίος 
αναθέτει  σε εταιρεία – συντηρητή ανελκυστήρων την αποκατάσταση των παρατηρήσεων 
που κατέγραψε ο επιθεωρητής. 

- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καλείται ξανά ο φορέας ελέγχου για επανέλεγχο µε 
σκοπό την επιβεβαίωση της συµµόρφωσης του ανελκυστήρα µε την Νοµοθεσία και την 
έκδοση πιστοποιητικού. 

Η ανωτέρω διαδικασία είναι και η συνηθέστερη. Ωστόσο πολλές φορές ο ίδιος ο συντηρητής 
γνωρίζοντας την Νοµοθεσία προτείνει ο ίδιος τις αναγκαίες εργασίες εκσυγχρονισµού του 
ανελκυστήρα και αφού τις πραγµατοποιήσει καλείται ο φορέας ελέγχου (µια φορά) για τον 
ολοκληρωµένο έλεγχο του ανελκυστήρα. 
 
Η αντίδραση των πολυκατοικιών στην Νοµοθεσία του 2005 θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 
µάλλον θετική. Και αυτό γιατί παρά τις επιµέρους µεµονωµένες αρνητικές αντιδράσεις τελικά 
µεγάλο πλήθος πολυκατοικιών προχώρησε όχι µόνο σε αναβάθµιση της ασφάλειας των 
ανελκυστήρων αλλά σε ριζική ανακαίνιση τους από πλευράς αισθητικής και λειτουργίας. 
Το κόστος του εκσυγχρονισµού του ανελκυστήρα δεν είναι αµελητέο, ωστόσο έχει αποδειχθεί 
στην πράξη ότι δεν στέκεται εµπόδιο στις επιλογές των ιδιοκτητών. 
 
Μιλάµε για ανελκυστήρες που λειτουργούσαν 40 χρόνια και πλέον µε απαρχαιωµένες 
µηχανές, πίνακες αυτοµατισµού, θάλαµο κλπ. και είναι λογικό µετά από τόσα χρόνια 
λειτουργίας και χρήσης αφενός να δίνουν µια κακή εικόνα από πλευράς εµφάνισης, αφετέρου 
να παρουσιάζουν φθορά και πολλές φορές κινδύνους για την ασφάλεια. 
Με την συνεργασία συντηρητή – διαχειριστή, η πολυκατοικία καταλήγει στην βέλτιστη 
τεχνικοοικονοµική λύση η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ικανοποιεί πολύ 
περισσότερα από τα υποχρεωτικά σηµεία βελτίωσης. 
 
Ωστόσο το ποσοστό των ανελκυστήρων που ανακαινίστηκαν τα τρία χρόνια εφαρµογής της 
προηγούµενης Νοµοθεσίας (2005-2008) ήταν µικρό και αυτό οφειλόταν κυρίως στη µη 
επάρκεια έµπειρου και ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού που θα εκτελούσε τις εργασίες 
ανακαίνισης. 
Λόγω όµως της πτώσης της οικοδοµής ικανός αριθµός τεχνικών που απασχολούνταν στην 
εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων µπορούν τώρα να απασχοληθούν στην ανακαίνιση των 
υφιστάµενων (όπως έχει γίνει ήδη) και εποµένως αναµένεται ακόµη ταχύτερος 
εκσυγχρονισµός περισσοτέρων ανελκυστήρων. 
 
 
ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας 
∆υστυχώς όσον αφορά τις πολυκατοικίες, η νέα ΚΥΑ σε σχέση µε την ασφάλεια µας πηγαίνει 
πίσω όχι µόνο από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε σχέση µε µια κατάσταση η 
οποία είχε γίνει πια κοινώς αποδεκτή στην συνείδηση των ιδιοκτητών – διαχειριστών. 
∆εν συζητάµε για τον τεχνικό κόσµο (εταιρείες - συντηρητές ανελκυστήρων, κατασκευαστές 
εξαρτηµάτων κ.α) οι οποίοι είχαν κάνει τον προγραµµατισµό τους σε πλάνο 10ετίας. 

Αναλυτικά η νέα ΚΥΑ θέτει σαν υποχρεωτικά σηµεία αναβάθµισης µόνο τα 6 πρώτα σηµεία 
του πίνακα 3. Ειδικά για τις θύρες θαλάµου απαιτούνται µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις και 
µεγάλος αριθµός ανελκυστήρων µπορεί να εξαιρεθεί αυτού του µέτρου. 
Επίσης, όσον αφορά τα επιπλέον σηµεία (7 έως 17) του πίνακα 3, δεν προβλέπεται η 
εφαρµογή κανενός στο µέλλον, παρά µόνο οικεία βουλήσει του ιδιοκτήτη – διαχειριστή. 
Εν κατακλείδι δύο σηµαντικά σηµεία που αφορούν την ασφάλεια του ανελκυστήρα, οι θύρες 
θαλάµου και η αντικατάσταση του πίνακα αυτοµατισµού δεν είναι πια υποχρεωτικά αλλά 
επαφίεται στην υπευθυνότητα του συντηρητή να πείσει την πολυκατοικία για την 
αναγκαιότητα τους. 
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Στα ∆ηµόσια κτίρια είναι υποχρεωτικής άµεσης εφαρµογής όλα τα σηµεία του πίνακα 3. 
 
 
Καταληκτικές ηµεροµηνίες 1

ου
 περιοδικού ελέγχου  

Ο πρώτος περιοδικός έλεγχος και η καταχώρηση όλων των ανελκυστήρων πρέπει να 
ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τις παρακάτω καταληκτικές ηµεροµηνίες. 

 
Πίνακας 1 

Καταληκτικές ηµεροµηνίες 1
ου
 Περιοδικού Ελέγχου 

(άρθρο 15, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) 

 

  30-06-2009 Για Ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε δηµόσιους χώρους ή 
προσπελάσιµους από ευρύ κοινό (σιδηροδροµικοί σταθµοί, 
αεροδρόµια, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία µε περισσότερες από 200 
κλίνες, θέατρα, κινηµατογράφοι, διαβάσεις, χώροι στάθµευσης) 

31-12-2010 Για Ανελκυστήρες µε προέγκριση, άδεια λειτουργίας ή άλλο 
νοµιµοποιητικό έγγραφο, µε ηµεροµηνία πριν το 1978 

31-12-2011 Για Ανελκυστήρες µε προέγκριση, άδεια λειτουργίας ή άλλο 
νοµιµοποιητικό έγγραφο, µε ηµεροµηνία µετά το 1978 

31-12-2012 Για Ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νοµιµότητας (παράνοµοι 
ανελκυστήρες) 

(για ανελκυστήρες µε Πιστοποιητικό από Φορέα ισχύουν οι προθεσµίες του Πίνακα 2) 

 
 
∆ιαστήµατα µεταξύ περιοδικών ελέγχων 
Τα διαστήµατα µεταξύ περιοδικών ελέγχων καθορίζονται µε βάση την ηµεροµηνία έκδοσης 
του προηγούµενου πιστοποιητικού φορέα και είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 2. 
Κάθε παλαιός ανελκυστήρας που ελέγχεται και πιστοποιείται για πρώτη φορά από φορέα 
ελέγχου εντάσσεται στη συνέχεια στην διαδικασία των περιοδικών ελέγχων σύµφωνα µε τις 
παρακάτω ηµεροµηνίες. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι καινούργιοι ανελκυστήρες (οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί όλοι από φορέα 
ελέγχου πριν τεθούν σε λειτουργία) υπόκεινται µε τον ίδιο τρόπο στο µέτρο του περιοδικού 
ελέγχου. 

 
Πίνακας 2 

∆ιαστήµατα µεταξύ Περιοδικών Ελέγχων 

(άρθρο 10, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΑΣΕΩΝ 

   1 έτος Ανελκυστήρες εγκατεστηµένοι σε δηµόσιους 
χώρους ή προσπελάσιµους από ευρύ κοινό 
(σιδηροδροµικοί σταθµοί, αεροδρόµια, 
νοσοκοµεία, θέατρα, κινηµατογράφοι, 
διαβάσεις, χώροι στάθµευσης, ξενοδοχεία 
µε περισσότερες από 200 κλίνες) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 
ΣΤΑΣΕΩΝ 

3 έτη Κτήριο επαγγελµατικής χρήσης > 6 στάσεις  

4 έτη Κτήριο επαγγελµατικής χρήσης ≤ 6 στάσεις 

5 έτη Κτήριο Κατοικιών > 6 στάσεις 

6 έτη Κτήριο Κατοικιών ≤ 6 στάσεις 

 
Συµπεράσµατα 

Από το 2001 εφαρµόζεται στην Ελλάδα ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων. 

Το 2005 θεσµοθετήθηκαν επιπλέον προδιαγραφές για την αναβάθµιση της ασφάλειας τους. 

Η Νέα Υπουργική Απόφαση για τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων κρίνεται 
αναχρονιστική καθώς περιορίζει τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων ανελκυστήρων. 
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Ωστόσο, επειδή η σπουδαιότητα της ασφάλειας αλλά και της ποιότητας του ανελκυστήρα έχει 
γίνει πλέον συνείδηση του καταναλωτικού κοινού αναµένεται µάλλον ταχύτερη ανταπόκριση 
των ιδιοκτητών στην Νοµοθεσία και σε προαιρετικά µέτρα αναβάθµισης της ασφάλειας. 
Ο τεχνικός κόσµος (µηχανικοί, συντηρητές ανελκυστήρων) θα πρέπει να πείσει τους 
ιδιοκτήτες για την τοποθέτηση θύρας στο θάλαµο του ανελκυστήρα καθώς η έλλειψη της 
οδηγεί σε συχνά σε ατυχήµατα. 
 
 
∆. Γουρνάκης 
Μηχανόλογος Μηχανικός ΕΜΠ 
Αναπληρωτής ∆/ντής Ανελκυστήρων, TUV HELLAS 
Γραφείο Αθηνών 
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Πίνακας 3 – Μέτρα βελτίωσης σε υφιστάµενους ανελκυστήρες 
 


