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Οδηγίες για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού  

Συντήρησης και Εγκατάστασης Ανελκυστήρων 
 
Εισαγωγή  

Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνει η Κύπρος και η ανθρωπότητα γενικότερα 
λόγω της πανδημίας COVID-19 επηρεάζουν αναπόφευκτα όλους τους κλάδους οικονομικών 
δραστηριοτήτων περιλαμβανομένης της συντήρησης των ανελκυστήρων. Με την 
επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας από τις 4.5.2020, η εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων 
και η συντήρηση υφιστάμενων ανελκυστήρων επαναρχίζει.  
 
Εργασίες συντήρησης 
 Το προσωπικό συντήρησης ανελκυστήρων, πρέπει να εισέρχεται σε διάφορους 
χώρους όπως πολυκατοικίες, επαγγελματικά ή οικιακά υποστατικά, αλλά και ιδιαίτερα 
ευαίσθητους χώρους όπως νοσοκομεία, κλινικές ή άλλους χώρους όπου προσωρινά 
φιλοξενούνται / διαμένουν πρόσωπα υπό περιορισμό λόγω της πανδημίας για την συντήρηση 
ανελκυστήρων ή τον απεγκλωβισμό προσώπων. 
 
Εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων 

Με την έναρξη της λειτουργίας των εργοταξίων ξεκινούν παράλληλα και οι εργασίες 
εγκατάστασης νέων ανελκυστήρων.  Συγκεκριμένες οδηγίες και καθοδήγηση για την εφαρμογή 
ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για τη 
διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19 κατά την εκτέλεση εργασιών 
σε εργοτάξια, περιέχεται στον Οδηγό Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 για τα Εργοτάξια, 
ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.  

 
Για αποφυγή συνωστισμού, μη επείγουσες εργασίες όπως είναι οι εργασίες 

αναβάθμισης ή αντικατάστασης ανελκυστήρα, μπορούν να μετατεθούν σε εύθετο χρόνο ή να 
χρησιμοποιείται το λιγότερο κατά περίπτωση προσωπικό. 
 
Μέτρα προστασίας και πρόληψης 
 Σημαντική υποχρέωση και προτεραιότητα των συντηρητών και εγκαταστατών 
ανελκυστήρων είναι η αναθεώρηση της εκτίμησης κινδύνου και η συμπερίληψη σ’ αυτήν των 
νέων κινδύνων λόγω του κορωνοϊού και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που πρέπει να 
λαμβάνονται για το προσωπικό ή άλλα πρόσωπα που δυνατό να επηρεάζονται από τις 
εργασίες σας.  
 
 Χρήσιμη είναι η συνεχής ιεράρχηση των δραστηριοτήτων συντήρησης στις απόλυτα 
αναγκαίες ώστε να μειώνεται ο κίνδυνο έκθεσης του προσωπικού στον ιό και η 
συνεπακόλουθη διασποράς του. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση βλάβης 
ή/και απεγκλωβισμού προσώπων και σε συντηρήσεις ανελκυστήρων κατά προτεραιότητα σε 
κτήρια με πρόσωπα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όπως αυτά ορίζονται από το 
Υπουργείο Υγείας.  Νοείται ότι η λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων στις ουσιώδεις 
υπηρεσίες και υποδομές του κράτους είναι αναγκαία και επιβεβλημένη υπό τις περιστάσεις.  
 
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) για την προστασία της υγείας του προσωπικού όταν καλείται να 
αντιμετωπίσει βλάβη ή απεγκλωβισμό ή άλλη εργασία σε ανελκυστήρα σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητους χώρους όπως νοσοκομεία, κλινικές ή άλλους χώρους όπου προσωρινά 
φιλοξενούνται / διαμένουν πρόσωπα υπό περιορισμό λόγω της πανδημίας. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις συνίσταται η χρήση ΜΑΠ, όπως είναι τα κατάλληλα γάντια μιας χρήσης, οι 
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μάσκες για προστασία της αναπνοής, τα γυαλιά για προστασία των ματιών, ενδεχομένως η 
ολόσωμη στολή προστασίας μιας χρήσης και τα καλύμματα υποδημάτων. Σε όλους τους 
άλλους χώρους και εφόσον τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης των δύο 
μέτρων και της ατομικής υγιεινής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλή χειρουργική μάσκα.  
Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στο Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας με ημερ. 1.5.2020 με 
τίτλο «Διευκρινίσεις για τη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και τον γενικό πληθυσμό». 
 
 Πρέπει να υποδειχθεί στο προσωπικό και ιδιαίτερα στους συντηρητές που θα 
αποκριθούν σε κλήσεις για απεγκλωβισμό ή βλάβη, την ορθή χρήση των ΜΑΠ και την 
απόρριψή τους, την υποχρέωση για απολύμανση των χώρων εργασίας και των εργαλείων 
συντήρησης και των οχημάτων. 
 

Πρέπει να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής υγιεινής και απολύμανσης που 
καθόρισε το Υπουργείο Υγείας, καθώς και την τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης των 
δύο μέτρων, τόσο μεταξύ του προσωπικού όσο και από άλλα πρόσωπα.  Απαιτείται η συχνή  
ενημέρωση και εφαρμογή των σχετικών οδηγιών που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας.  
 
Πρόσθετες διευθετήσεις 

Η είσοδος και η εργασία σε ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους, δηλαδή χώρους με 
αυξημένη επικινδυνότητα όπως νοσοκομεία, κλινικές ή άλλους χώρους όπου προσωρινά 
φιλοξενούνται / διαμένουν πρόσωπα υπό περιορισμό λόγω της πανδημίας, υπόκειται σε 
κανόνες και περιορισμούς που καθορίζει αρμοδίως το Υπουργείο Υγείας και πρέπει να γίνεται 
κατόπιν συνεννόησης. 
 

Πριν την συντήρηση / εγκατάσταση που θα διεξαχθεί, πρέπει να γίνεται συνεννόηση με 
τον υπεύθυνο του υποστατικού / εργοταξίου, για τις πρόσθετες διευθετήσεις που λαμβάνονται 
στο χώρο. Πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια από το επηρεαζόμενο προσωπικό και 
τον υπεύθυνο του υποστατικού / εργοταξίου για εφαρμογή του μέτρου της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, της ατομικής υγιεινής και της χρήσης κατάλληλων ΜΑΠ, όπως και όπου 
απαιτείται. 
 

Ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του χώρου, οι διευθετήσεις μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνουν: 

 

 το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που θα συνοδεύει τον 
Συντηρητή, 

 την απομόνωση / περίφραξη του χώρου όπου θα γίνει η εργασία με φυσικά 
εμπόδια ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση από άλλα άτομα, 

 νιπτήρα για πλύσιμο των χεριών, απολυμαντικά υγρά, χαρτοπετσέτες, κ.λπ. 

 επαρκή φυσικό αερισμό του χώρου. 
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