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Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων στη χώρα μας είναι υποχρεωτικοί από τη Νομοθεσία 
(ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 - ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008 και ΚΥΑ 68781/2019 - ΦΕΚ 
2760/Β/03.07.2019) και οφείλουν να επαναλαμβάνονται σε διαστήματα που ποικίλουν από 1 έως 
6 χρόνια, με κριτήριο τη χρήση του κτηρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας 
(δημόσια χρήση - χρήση από ευρύ κοινό, επαγγελματική χρήση, χρήση κατοικίας). 

Οι περιοδικοί έλεγχοι των αναβατορίων (αναβατορίων φορτίων, αναβατορίων προσώπων – 
ΑμεΑ, ψαλιδωτών ανυψωτικών μηχανισμών, αναβατορίων οχημάτων, μηχανοκίνητων 
συστημάτων στάθμευσης οχημάτων) είναι επίσης υποχρεωτικοί από τη Νομοθεσία (ΚΥΑ οικ 
15085/593/2003 - ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003) με περιοδικότητα που καθορίζεται από την κατάταξη 
εκάστου ανυψωτικού μηχανήματος σε κατηγορία επικινδυνότητας. Τα διαστήματα περιοδικότητας 
αυτών των ελέγχων ποικίλουν από 2 έως 5 χρόνια. 

Οι περιοδικοί έλεγχοι των κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων επίσης προβλέπονται από τη 
Νομοθεσία (ΥΑ οικ 3562/398/2013 - ΦΕΚ 765/Β/03.04.2013) και οφείλουν να επαναλαμβάνονται 
ετησίως. 

Τα συνεπαγόμενα οφέλη από τον έλεγχο / πιστοποίηση του παραπάνω εξοπλισμού είναι: 
 Δραστική μείωση των ατυχημάτων 
 Δραστική μείωση των εξόδων εξαιτίας αποζημιώσεων και χαμένων εργατοωρών 

από πιθανά ατυχήματα 
 Αποφυγή εξόδων αποκατάστασης / αντικατάστασης πληγέντος εξοπλισμού από 

πιθανά ατυχήματα 
 Διατήρηση της εύρυθμης παραγωγικής ροής της επιχείρησης 
 Διατήρηση της καλής φήμης της επιχείρησης 
 Εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. 

Η απουσία ελέγχου και ύπαρξης σχετικού πιστοποιητικού για τον παραπάνω εξοπλισμό 
επιφέρει κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού. 
Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από τις παρακάτω Υπηρεσίες της Πολιτείας κατά τους τακτικούς 
και έκτακτους ελέγχους ή σε περίπτωση ατυχημάτων: 

• Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
• Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Σ.ΕΠ.Ε 
• Αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφερειών 
• Αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμων 



 

 

Ενδεχόμενα πρόστιμα κλιμακώνονται από 1.500 ευρώ έως και 60.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος 
της παράβασης και τις επιπτώσεις που μπορεί αυτή να έχει στην υγεία και την ασφάλεια των 
χρηστών ή των εργαζομένων. 

Η EUROCERT ΑΕ είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και διαθέτει τις απαραίτητες Εγκρίσεις / Αναγνωρίσεις από την 
Ελληνική Πολιτεία. Επίσης είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό 
αναγνώρισης 1128. 

Η Δ/νση Ανελκυστήρων της EUROCERT AE παραμένει στη διάθεσή σας. Μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση. 
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