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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 4973 Παρασκεσή, 4 Nοεμβρίοσ 2016 2103 

      

Απιθμόρ 309 

Οι πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων (Ανελκςζηήπερ και Καηαζκεςαζηικά ηοισεία Αζθάλειαρ Ανελκςζηήπων) 
Κανονιζμοί ηος 2016, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 59 ηων πεπί ηων 
Βαζικών Απαιηήζεων πος ππέπει να πληπούν Καθοπιζμένερ Καηηγοπίερ Πποϊόνηων Νόμων ηος 2002 έωρ 
2013, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην 
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη 
Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 
όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝ ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΟ·Ι·ΟΝΣΩΝ 
ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2013 

________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 59 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν – 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 96,  

29.3.2014,  

ζ. 251. 

«Οδεγία 2014/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Φεβξνπαξίνπ 2014 γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε 
ηνπο αλειθπζηήξεο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο»,  

 

30(Ι) ηνπ 2002 
29(Ι) ηνπ 2003 

258(Ι) ηνπ 2004 
89(Ι) ηνπ 2005 
71(Ι) ηνπ 2009 

7(Ι) ηνπ 2011 
90(Ι) ηνπ 2011 

54(Ι) ηνπ 2013. 

ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε  απηφ δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 59 ησλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ Καζνξηζκέλεο 
Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 2013, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο 
Καλνληζκνχο: 



πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ 
(Αλειθπζηήξεο θαη Καηαζθεπαζηηθά ηνηρεία Αζθάιεηαο Αλειθπζηήξσλ) Καλνληζκνί ηνπ 
2016. 

Δξκελεία. 2.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

 «αλάθιεζε» ζεκαίλεη - 

(i) (i) φζνλ αθνξά αλειθπζηήξεο, θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη 
ζηελ αζθαιή απφξξηςε ελφο αλειθπζηήξα, θαη 

(ii) (ii) φζνλ αθνξά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, θάζε κέηξν πνπ 
απνζθνπεί ζηελ επηζηξνθή θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ 
έρεη ήδε ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ εγθαηαζηάηε ή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε· 

 «αλειθπζηήξαο» ζεκαίλεη αλπςσηηθφ κεράλεκα ην νπνίν εμππεξεηεί θαζνξηζκέλα 
επίπεδα, κέζσ ζαιακίζθνπ θηλνχκελνπ θαηά κήθνο άθακπησλ νδεγψλ κε θιίζε, σο πξνο 
ην νξηδφληην επίπεδν, άλσ ησλ 15 κνηξψλ, ή αλπςσηηθά κεραλήκαηα ηα νπνία 
κεηαθηλνχληαη ζε πιήξσο θαζνξηζκέλε δηαδξνκή αθφκε θαη αλ απηά δελ κεηαθηλνχληαη 
θαηά κήθνο άθακπησλ νδεγψλ· 

 «απφζπξζε» ζεκαίλεη θάζε κέηξν πνπ ιακβάλεηαη δπλάκεη ηνπ Μέξνπο VI ηνπ Νφκνπ 
πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή απφ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ· 

 «αξηζκφο αλαγλψξηζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2 ηνπ 
Νφκνπ· 

 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ· 

 

Παξάξηεκα Ι. 

«βαζηθέο απαηηήζεηο» ζεκαίλεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι· 

 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

«Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ» ζεκαίλεη ηε δήισζε πνπ ζπληάζζεη ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
εγθαηαζηάηεο, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο  θαζνξίδεηαη ζηνλ  Καλνληζκφ 18 θαη ζην 
Παξάξηεκα ΙΙ· 

 «δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, κε ηελ 
νπνία απνδεηθλχεηαη εάλ πιεξνχληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
ζρεηηθά κε έλαλ αλειθπζηήξα ή έλα θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο· 

  «δηάζεζε ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη – 

(i) ηελ πξψηε θνξά θαηά ηελ νπνία έλα (1) θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζηελ αγνξά, ή 

(ii) ηελ πξνζθνξά αλειθπζηήξα γηα ρξήζε ζηελ αγνξά ζην πιαίζην εκπνξηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, είηε έλαληη αληηηίκνπ είηε δσξεάλ· 

 «δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη θάζε πξνζθνξά θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο γηα δηαλνκή ή ρξήζε ζηελ αγνξά ζην πιαίζην εκπνξηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, είηε έλαληη αληηηίκνπ είηε δσξεάλ· 

  

 «δηαλνκέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, εθηφο 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εηζαγσγέα, ην νπνίν θαζηζηά δηαζέζηκν ζηελ αγνξά 
θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

 «δηαπίζηεπζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην ζεκείν 10 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008· 

 «εγθαηαζηάηεο» ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ 
επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
ηνπ αλειθπζηήξα· 

 «εγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 
2 ηνπ Νφκνπ· 

 «εζληθφο νξγαληζκφο δηαπίζηεπζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ 
ην ζεκείν 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008· 

 «εηζαγσγέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε, πνπ δηαζέηεη θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, 
πξνεξρφκελν απφ ηξίηε ρψξα, ζηελ αγνξά· 

 «ελαξκνληζκέλν πξφηππν» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην 
ζηνηρείν γ ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012· 

 «ελσζηαθή λνκνζεζία» ζεκαίλεη θάζε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία 
ελαξκνλίδεη ηνπο φξνπο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ· 
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 «εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 
εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ έρεη ιάβεη γξαπηή εληνιή απφ εγθαηαζηάηε 
ή θαηαζθεπαζηή λα ελεξγεί εμ νλφκαηφο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
θαζεθφλησλ· 

 «ζαιακίζθνο» ζεκαίλεη ην κέξνο ηνπ αλειθπζηήξα, κε ην νπνίν ππνζηεξίδνληαη 
πξφζσπα θαη/ή αληηθείκελα γηα λα αλπςψλνληαη ή λα ρακειψλνληαη· 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 316, 14.11.2012,  
ζ. 12. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25

εο
 Οθησβξίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ 

επξσπατθή ηππνπνίεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 89/686/ΔΟΚ θαη 
93/15/ΔΟΚ θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 94/9/ΔΚ, 
94/25/ΔΚ, 95/16/ΔΚ, 97/23/ΔΚ, 98/34/ΔΚ, 2004/22/ΔΚ, 2007/23/ΔΚ, 2009/23/ΔΚ θαη 
2009/105/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 87/95/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο 
απφθαζεο αξηζ. 1673/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «θαηαζθεπαζηήο» ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαζθεπάδεη έλα 
θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ή πνπ αλαζέηεη ζε άιινπο ην 
ζρεδηαζκφ ή ηελ θαηαζθεπή ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
θαη ην δηνρεηεχεη ζηελ αγνξά ππφ ηελ επσλπκία ή ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα· 

 

Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

«θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο» ζεκαίλεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο 
δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ∙ 

 «θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο» ζεκαίλεη θππξηαθφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ θαη θάζε 
νξγαληζκφ πνπ εγθξίλεηαη θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ινηπά θξάηε κέιε, γηα 
ζθνπνχο εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ηεο βαζκνλφκεζεο, ηεο δνθηκήο, ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο επηζεψξεζεο, θαη ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο∙ 

 «Κνηλνπνηνχζα Αξρή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ 
Νφκνπ· 

 

Παξάξηεκα Ι. 

«κνληέιν αλειθπζηήξα» ζεκαίλεη ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ αλειθπζηήξα, ηνπ νπνίνπ ν 
ηερληθφο θάθεινο θαηαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηεξεζνχλ νη βαζηθέο 
απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I ζηνπο αλειθπζηήξεο - παξάγσγα ηνπ 
κνληέινπ, πνπ νξίδεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη κε ρξήζε απνιχησο νκνίσλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

30(Ι) ηνπ 2002 
29(Ι) ηνπ 2003 

258(Ι) ηνπ 2004 
89(Ι) ηνπ 2005 
71(Ι) ηνπ 2009 

7(Ι) ηνπ 2011 
90(Ι) ηνπ 2011 

54(Ι) ηνπ 2013. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ 
Καζνξηζκέλεο Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Νφκνπο ηνπ 2002 έσο 2013· 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 96,  
29.3.2014,  
ζ. 251. 

«Οδεγία 2014/33/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2014/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηνπο αλειθπζηήξεο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο· 

  

 «νηθνλνκηθνί θνξείο» ζεκαίλεη ηνλ εγθαηαζηάηε, ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν, ηνλ εηζαγσγέα ή/θαη ην δηαλνκέα· 

 «ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο» ή «ζήκαλζε CE» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 
«ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο» απφ ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ· 

 «ηερληθέο πξνδηαγξαθέο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 
ηνπ Νφκνπ. 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ 
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην 
Νφκν. 

Πεδίν εθαξκνγήο. 3.–(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζηνπο αλειθπζηήξεο πνπ εμππεξεηνχλ 
κνλίκσο θηίξηα θαη θαηαζθεπέο θαη πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά- 

 (α) πξνζψπσλ· 

 (β) πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ· 

 (γ) κφλν αληηθεηκέλσλ, εάλ ν ζαιακίζθνο είλαη πξνζπειάζηκνο, δειαδή εάλ 
πξφζσπν κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζε απηφλ ρσξίο δπζθνιία, θαη θέξεη φξγαλα 
ρεηξηζκνχ είηε εληφο ηνπ ζαιακίζθνπ είηε ζε ζεκείν πξνζηηφ ζε πξφζσπν εληφο 
απηνχ. 
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 (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη επίζεο ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αλειθπζηήξεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1). 

 (3) Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη- 

 (α) ζηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα, ε ηαρχηεηα ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 0,15 
m/s· 

 (β) ζηνπο αλειθπζηήξεο εξγνηαμίνπ· 

 (γ) ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζπξκαηφζρνηλα, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζρνηλνζηδεξνδξφκσλ· 

 (δ) ζηνπο αλειθπζηήξεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα 
ζηξαηησηηθνχο ή αζηπλνκηθνχο ζθνπνχο· 

 (ε) ζηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα, απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηεινχληαη εξγαζίεο· 

 (ζη) ζηνπο αλειθπζηήξεο θξεάησλ νξπρείσλ· 

 (δ) ζηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλχςσζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ θαηά ηηο θαιιηηερληθέο παξαζηάζεηο· 

 (ε) ζηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα κεηαθνξηθά κέζα· 

 (ζ) ζηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε κεραλήκαηα θαη 
πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξφζβαζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκείσλ ζπληήξεζεο θαη επηζεψξεζεο κεραλεκάησλ· 

 (η) ζηνπο νδνλησηνχο ζηδεξνδξφκνπο· 

 (ηα) ζηηο θπιηφκελεο θιίκαθεο θαη ζηνπο θπιηφκελνπο δηαδξφκνπο. 

 (4) Όηαλ, γηα αλειθπζηήξα ή γηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, νη 
θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη νη παξφληεο Καλνληζκνί δηέπνληαη, ζην ζχλνιν ή ελ 
κέξεη, απφ εηδηθή ελσζηαθή λνκνζεζία, νη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη ή 
παχνπλ λα εθαξκφδνληαη ζηνπο ελ ιφγσ αλειθπζηήξεο θαη ζηα ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο θαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο, ακέζσο κφιηο 
ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ελ ιφγσ εηδηθή ελσζηαθή λνκνζεζία. 

Διεχζεξε θπθινθνξία. 4.–(1) Η αξκφδηα αξρή δελ απαγνξεχεη, πεξηνξίδεη ή παξεκπνδίδεη ηε δηάζεζε ζηελ 
αγνξά θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ ή ηε δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο. 

89(Ι) ηνπ 1996 
158(Ι) ηνπ 2001 

25(Ι) ηνπ 2002 
41(Ι) ηνπ 2003 
99(Ι) ηνπ 2003 
33(Ι) ηνπ 2011 

170(Ι) ηνπ 2015 
178(Ι) ηνπ 2015. 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ ηνπ 
1996 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015 θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε απηνχο, ε 
αξκφδηα αξρή δελ παξεκπνδίδεη ηελ, θαηά ηηο εθζέζεηο θαη επηδείμεηο, παξνπζίαζε 
αλειθπζηήξσλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ δελ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθφζνλ, ζε επδηάθξηηε πηλαθίδα, 
αλαθέξεηαη ηφζν φηη δελ ζπκκνξθψλνληαη φζν θαη φηη δελ ζα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά ή δελ 
ζα θαηαζηνχλ δηαζέζηκνη ζηελ αγνξά πξηλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ: 

 Ννείηαη φηη θαηά ηηο επηδείμεηο ιακβάλνληαη επαξθή κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
πξνζψπσλ. 

 (3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ ηνπ 
1996 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015 θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε απηνχο, ε 
αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα θαζνξίδεη, ηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ηηο απαηηήζεηο πνπ ζεσξεί αλαγθαίεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ 
πξνζψπσλ θαηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ αλειθπζηήξσλ, 
εθφζνλ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη κεηαηξνπέο ησλ ελ ιφγσ αλειθπζηήξσλ θαηά ηξφπν κε 
θαζνξηδφκελν ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

 
Γηάζεζε ζηελ αγνξά, 
δηαζεζηκφηεηα ζηελ 
αγνξά θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία. 

5.–(1) Η αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε νη αλειθπζηήξεο λα 
κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά θαη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία κφλν εάλ δελ ζέηνπλ ζε 
θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία πξνζψπσλ ή, θαηά πεξίπησζε, ηελ αζθάιεηα ηεο 
πεξηνπζίαο θαη, εθφζνλ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, είλαη νξζά 
εγθαηεζηεκέλνη, ζπληεξνχληαη θαηάιιεια θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 
πξννξηζκφ ηνπο. 

 (2) Η αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο λα κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ  δηαζέζηκα ζηελ αγνξά θαη λα 
ηεζνχλ ζε  ιεηηνπξγία κφλνλ εάλ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 
πξνζψπσλ ή, θαηά πεξίπησζε, ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνπζίαο θαη, εθφζνλ 
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, είλαη νξζά εγθαηεζηεκέλα, 
ζπληεξνχληαη θαηάιιεια θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 
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Βαζηθέο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
Παξάξηεκα Ι. 

6.–(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 5, νη αλειθπζηήξεο νθείινπλ λα 
πιεξνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

 

 

 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 5, ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο νθείινπλ λα πιεξνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I θαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο αλειθπζηήξεο, ζηνπο νπνίνπο 
είλαη εγθαηεζηεκέλα, λα πιεξνχλ απηέο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο. 

Κηίξηα θαη θαηαζθεπέο 
ζηα νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη 
αλειθπζηήξεο. 

7.–(1) Ο εγθαηαζηάηεο θαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ εξγαζία επί ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο 
νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ θαη νη δχν (2) ακνηβαίσο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη λα 
ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ νξζή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα θαη 
ηελ  αζθαιή ρξήζε ηνπ. 

 (2) Μέζα ζηα θξεάηηα ησλ αλειθπζηήξσλ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη άιιεο 
ζσιελψζεηο, θαισδηψζεηο ή εγθαηαζηάζεηο, εθηφο ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 
ηελ αζθάιεηα ηνπ αλειθπζηήξα. 

Τπνρξεψζεηο 
εγθαηαζηαηψλ. 
Παξάξηεκα Ι. 

8.–(1) Οη εγθαηαζηάηεο δηαζθαιίδνπλ φηη ν αλειθπζηήξαο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά, έρεη 
πξνεγνπκέλσο ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί, εγθαηαζηαζεί θαη δνθηκαζηεί, ζχκθσλα κε ηηο 
βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

 (2)(α) Οη εγθαηαζηάηεο θαηαξηίδνπλ ηνλ ηερληθφ θάθειν ηνπ αλειθπζηήξα θαη δηελεξγνχλ ή 
κεξηκλνχλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 17. 

 (β) Όηαλ ε ζπκκφξθσζε ηνπ αλειθπζηήξα κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο απνδεηθλχεηαη 
κε ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 17, ν 
εγθαηαζηάηεο θαηαξηίδεη Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ, δηαζθαιίδεη φηη ε Γήισζε απηή 
ζπλνδεχεη ηνλ αλειθπζηήξα θαη ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE. 

 (3) Ο εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα θπιάζζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν, ηε Γήισζε πκκφξθσζεο 
ΔΔ θαη, θαηά πεξίπησζε ηελ απφθαζε έγθξηζεο, γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά. 

 (4) Όζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη αλειθπζηήξαο, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ, ν εγθαηαζηάηεο δηελεξγεί 
έξεπλεο γηα θαηαγγειίεο θαη δηαηεξεί, εθφζνλ απαηηείηαη, αξρείν κε ηηο θαηαγγειίεο θαη 
ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο αλειθπζηήξεο. 

 (5) Ο εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη αλειθπζηήξεο θέξνπλ αξηζκφ ηχπνπ, 
παξηίδαο ή ζεηξάο ή άιιν ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο. 

 (6) Ο εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα ζεκεηψλεη εληφο ηνπ ζαιακίζθνπ ηνπ αλειθπζηήξα ην 
φλνκα, ηελ θαηαρσξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία ηνπ ή ην θαηαρσξηζκέλν εκπνξηθφ ηνπ 
ζήκα θαη ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπ δηεχζπλζε, ε νπνία ππνδεηθλχεη έλα (1) κνλαδηθφ ζεκείν 
επηθνηλσλίαο κε ηνλ εγθαηαζηάηε. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δηαηππψλνληαη ζε γιψζζα 
εχθνια θαηαλνεηή απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ηελ αξκφδηα αξρή. 

 

Παξάξηεκα Ι. 

(7) (α) Ο εγθαηαζηάηεο δηαζθαιίδεη φηη ν αλειθπζηήξαο ζπλνδεχεηαη απφ ηηο νδεγίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο I, ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 (β) Οη ελ ιφγσ νδεγίεο θαζψο θαη θάζε επηζήκαλζε είλαη επλφεηεο θαη δηαηππσκέλεο 
κε ζαθή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. 

 (8)(α) Δγθαηαζηάηεο πνπ ζεσξεί ή έρεη ιφγν λα πηζηεχεη φηη αλειθπζηήξαο πνπ έρεη 
δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ιακβάλεη 
ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 
αλειθπζηήξα. 

 (β) Δπηπξνζζέησο, φηαλ ν αλειθπζηήξαο παξνπζηάδεη θίλδπλν, ν εγθαηαζηάηεο 
νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ 
παξαζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε θαη ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ 
έιαβε. 

 (9)(α) Ο εγθαηαζηάηεο παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηφο 
ηεο, ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε γιψζζα εχθνια θαηαλνεηή απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα 
απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ αλειθπζηήξα πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο,. 

 (β) Ο εγθαηαζηάηεο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, γηα 
ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηνπο 
αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 

Τπνρξεψζεηο 
θαηαζθεπαζηψλ. 

9.–(1) Ο θαηαζθεπαζηήο δηαζθαιίδεη φηη, θαηά ηε δηάζεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζηελ αγνξά, απηά είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 6. 

(2)(α) Ο θαηαζθεπαζηήο θαηαξηίδεη ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ θάθειν θαη δηελεξγεί κηα (1) 
απφ ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
16 ή αλαζέηεη ηε δηελέξγεηά ηεο. 
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 (β) Όηαλ ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη απνδεηθλχεηαη κε 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 16, ν 
θαηαζθεπαζηήο θαηαξηίδεη Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ, δηαζθαιίδεη φηη ε Γήισζε 
απηή ζπλνδεχεη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο θαη 
ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE ζε απηφ. 

 (3) Ο θαηαζθεπαζηήο θπιάζζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν, ηε Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ θαη, 
θαηά πεξίπησζε, ηελ απφθαζε ή ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο, γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ 
απφ ηε δηάζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζηελ αγνξά. 

 (4)(α) Ο θαηαζθεπαζηήο δηαζθαιίδεη φηη εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα δηαηεξείηαη 
ε ζπκκφξθσζε ηεο ελ ζεηξά παξαγσγήο πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο: 

 Ννείηαη φηη νη αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο θαη νη αιιαγέο ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή 
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, ιακβάλνληαη δεφλησο 
ππφςε. 

 (β) Όζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ, ν θαηαζθεπαζηήο-  

 (i) δηελεξγεί δνθηκέο ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά,  

 (ii) εξεπλά ηηο ζρεηηθέο θαηαγγειίεο θαη δηαηεξεί, εθφζνλ απαηηείηαη, αξρείν κε 
ηηο θαηαγγειίεο, ηα κε ζπκκνξθνχκελα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο θαη ηηο απνζχξζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, θαη 

 (iii) ηεξεί ελήκεξνπο ηνπο δηαλνκείο θαη ηνπο  εγθαηαζηάηεο γηα ηηο έξεπλέο ηνπ. 

 (5) Ο θαηαζθεπαζηήο δηαζθαιίδεη φηη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά θέξνπλ αξηζκφ ηχπνπ, παξηίδαο ή ζεηξάο ή 
άιιν ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο ή, φηαλ απηφ δελ  είλαη δπλαηφ ιφγσ 
ηνπ κεγέζνπο ή ηεο θχζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, 
φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα γηα ηελ νπνία γίλεηαη πξφβιεςε ζηηο 
πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 20. 

 (6)(α) Ο θαηαζθεπαζηήο αλαγξάθεη ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο ην φλνκα, ηελ θαηαρσξηζκέλε εκπνξηθή ηνπ επσλπκία ή ην 
θαηαρσξηζκέλν εκπνξηθφ ηνπ ζήκα θαη ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπ δηεχζπλζε ή, φηαλ απηφ 
δελ είλαη δπλαηφ, ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα γηα ηελ νπνία 
γίλεηαη πξφβιεςε ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 20. 

 (β) Η ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ππνδεηθλχεη έλα (1) κνλαδηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο κε 
ηνλ θαηαζθεπαζηή: 

 Ννείηαη φηη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δηαηππψλνληαη ζε γιψζζα εχθνια θαηαλνεηή 
απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ηελ αξκφδηα αξρή. 

 

Παξάξηεκα Ι. 

(7) Ο θαηαζθεπαζηήο δηαζθαιίδεη φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο ζπλνδεχεηαη απφ ηηο νδεγίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 6.1. ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο: 

 Ννείηαη φηη νη νδεγίεο θαζψο θαη θάζε επηζήκαλζε είλαη ζαθείο, θαηαλνεηέο θαη 
επλφεηεο. 

 (8) (α) Καηαζθεπαζηήο πνπ ζεσξεί ή έρεη ιφγν λα πηζηεχεη φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ιακβάλεη ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα 
δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ην απνζχξεη ή ην αλαθαιεί. 

 (β) Δπηπξνζζέησο, φηαλ ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
παξνπζηάδεη θίλδπλν, ν θαηαζθεπαζηήο ελεκεξψλεη ακέζσο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ 
ηελ αξκφδηα αξρή θαη παξαζέηεη εηδηθφηεξα ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κε 
ζπκκφξθσζε θαη ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβε. 

 (9)(α) Ο θαηαζθεπαζηήο παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηφο 
ηεο, ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε γιψζζα εχθνια θαηαλνεηή απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα 
απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

(β) Ο θαηαζθεπαζηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκά ηεο, γηα 
ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 
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Τπνρξεψζεηο 

εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ. 

10.–(1)(α) Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηαζηάηεο κπνξνχλ λα δηνξίδνπλ, κε γξαπηή εληνιή, 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. 

(β) Οη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 8 ή 
ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 9 θαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ηνπ ηερληθνχ 
θαθέινπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ 
Καλνληζκνχ 8 ή ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 9, 
δελ κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. 

 

 (2) Ο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε 
γξαπηή εληνιή, ηελ νπνία ιακβάλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηαζηάηε, ε νπνία 
ηνπ επηηξέπεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 (α) Να δηαηεξεί ηε Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ απφθαζε ή 
ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ 
εγθαηαζηάηε θαη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη λα ηα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρή 
γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ή ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά· 

 (β) λα παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκά ηεο, φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε 
ζπκκφξθσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ή ηνπ 
αλειθπζηήξα πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο· 

 (γ) λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκά ηεο, γηα ηπρφλ ελέξγεηεο 
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδεη ην 
θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ή ν αλειθπζηήξαο πνπ 
θαιχπηεη ε εληνιή ηνπ. 

Τπνρξεψζεηο 
εηζαγσγέα. 

11.–(1) Ο εηζαγσγέαο δηαζέηεη ζηελ αγνξά κφλν ζπκκνξθνχκελα θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

 (2)(α) Πξνηνχ δηαζέζεη θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζηελ αγνξά, 
ν εηζαγσγέαο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο έρεη δηελεξγήζεη ηελ 
θαηάιιειε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 
16, έρεη θαηαξηίζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο θέξεη ηε ζήκαλζε CE, ζπλνδεχεηαη απφ ηε Γήισζε πκκφξθσζεο 
ΔΔ θαη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο έρεη ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (5) θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ 9. 

 (β) (ii) Δηζαγσγέαο πνπ ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 6, δελ δηαζέηεη ην ελ ιφγσ  ζηνηρείν ζηελ αγνξά, 
κέρξηο φηνπ απηφ ζπκκνξθσζεί.  

 (iii) ε πεξίπησζε πνπ ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο παξνπζηάδεη θίλδπλν, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ 
αξκφδηα αξρή. 

 (3) Ο εηζαγσγέαο αλαγξάθεη ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
ην φλνκα, ηελ θαηαρσξηζκέλε εκπνξηθή ηνπ επσλπκία ή ην θαηαρσξηζκέλν εκπνξηθφ ηνπ 
ζήκα, θαη ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπ δηεχζπλζε ή, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, αλαγξάθεη ηα 
ζηνηρεία απηά ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ή ζε έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ην θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο:  

 Ννείηαη φηη ηα ζηνηρεία απηά δηαηππψλνληαη ζε γιψζζα εχθνια θαηαλνεηή απφ ηνπο 
ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ηελ αξκφδηα αξρή. 

 

Παξάξηεκα Ι. 

(4) Ο εηζαγσγέαο δηαζθαιίδεη φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο ζπλνδεχεηαη απφ ηηο νδεγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 6.1. ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη φηη απηέο είλαη εχθνια θαηαλνεηέο απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο θαη άιινπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 (5) Ο εηζαγσγέαο δηαζθαιίδεη φηη γηα φζν ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο ηνπ 
δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 6. 

 (6) Όζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 
ησλ θαηαλαισηψλ, ν εηζαγσγέαο δηελεξγεί δνθηκέο, ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε, ζηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρνπλ θαηαζηεί δηαζέζηκα 
ζηελ αγνξά, εξεπλά ηηο ζρεηηθέο θαηαγγειίεο θαη δηαηεξεί, εθφζνλ απαηηείηαη, αξρείν κε ηηο 
θαηαγγειίεο, ηα κε ζπκκνξθνχκελα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο θαη ηηο αλαθιήζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο θαη ηεξεί ελήκεξνπο ηνπο δηαλνκείο θαη ηνπο εγθαηαζηάηεο γηα ηηο ηπρφλ 
έξεπλέο ηνπ. 

 (7)(α) Δηζαγσγέαο πνπ ζεσξεί ή έρεη ιφγν λα πηζηεχεη φηη έλα θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ιακβάλεη ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα 
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δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ην απνζχξεη ή ην αλαθαιεί. 

 (β) Δπηπξνζζέησο, φηαλ ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
παξνπζηάδεη θίλδπλν, ν εηζαγσγέαο ελεκεξψλεη ακέζσο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ηελ 
αξκφδηα αξρή θαη παξαζέηεη εηδηθφηεξα ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κε 
ζπκκφξθσζε θαη ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβε. 

 (8) Ο εηζαγσγέαο-  

 (i) ηεξεί, γηα δέθα (10) έηε κεηά ηε δηάζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο ζηελ αγνξά, αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο ΔΔ θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηεο απφθαζεο ή ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο θαη  ζηε δηάζεζε ηεο 
αξκφδηαο αξρήο∙ θαη 

 (ii) δηαζθαιίδεη φηη ν ηερληθφο θάθεινο κπνξεί λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο 
αξρήο, κεηά απφ αίηεκά ηεο. 

 (9)(α) Ο εηζαγσγέαο παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκά ηεο, ζε 
έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε γιψζζα εχθνια θαηαλνεηή απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε 
ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πξνο 
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

 (β) Ο εηζαγσγέαο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκά ηεο, γηα ηηο 
ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα απαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 

Τπνρξεψζεηο 
δηαλνκέσλ. 

12.–(1) Όηαλ ν δηαλνκέαο θαζηζηά έλα θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο δηαζέζηκν ζηελ αγνξά, νθείιεη λα ελεξγεί κε ηε δένπζα πξνζνρή ζε ζρέζε 
κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

 

 

 

Παξάξηεκα Ι. 

(2)(α) Ο δηαλνκέαο, πξνηνχ θαηαζηήζεη θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο δηαζέζηκν ζηελ αγνξά, νθείιεη λα επηβεβαηψλεη φηη απηφ θέξεη ηε 
ζήκαλζε CE, ζπλνδεχεηαη απφ ηε Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ θαη απφ ηα 
απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ηηο νδεγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 6.1. ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν εηζαγσγέαο 
έρνπλ ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (5) θαη (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 9 θαη ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 11, αληίζηνηρα. 

 (β) Όηαλ ν δηαλνκέαο ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξάγξαθν (2) ηνπ  Καλνληζκνχ 6, δελ δηαζέηεη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ζηελ αγνξά, 
κέρξηο φηνπ απηφ ζπκκνξθσζεί:  

 Ννείηαη φηη φηαλ ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
παξνπζηάδεη θίλδπλν, ν δηαλνκέαο ελεκεξψλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εηζαγσγέα 
θαζψο θαη ηελ αξκφδηα αξρή. 

 (3) Ο δηαλνκέαο εμαζθαιίδεη φηη, ελφζσ ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο ηνπ 
δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν (2) 
ηνπ Καλνληζκνχ 6. 

 (4)(α) Γηαλνκέαο πνπ ζεσξεί ή έρεη ιφγν λα πηζηεχεη φηη έλα θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ιακβάλεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα 
δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ην απνζχξεη ή ην αλαθαιεί. 

 (β) Δπηπξνζζέησο, φηαλ ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
παξνπζηάδεη θίλδπλν, ν δηαλνκέαο ελεκεξψλεη ακέζσο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ηελ 
αξκφδηα αξρή θαη παξαζέηεη εηδηθφηεξα ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κε 
ζπκκφξθσζε θαη ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβε. 

 (5) Ο δηαλνκέαο-  

 (α) παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκά ηεο, ζε έληππε ή ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο∙ 

 (β) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκά ηεο, γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 
πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά. 

Τπνρξεψζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηνλ 
εηζαγσγέα ή ζην 
δηαλνκέα. 

13. Ο εηζαγσγέαο ή ν δηαλνκέαο ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 9, φηαλ 
δηαζέηεη θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζηελ αγνξά κε ην φλνκα ή 
ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα ή ηξνπνπνηεί θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο πνπ έρεη ήδε δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί ε 
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 
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Σαπηνπνίεζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

14.–(1) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζδηνξίδνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, φηαλ απηή ην δεηήζεη, 
ηα αθφινπζα: 

 (α) Κάζε νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο ηνπο έρεη πξνκεζεχζεη θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

 (β) θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα, ζηνλ νπνίν έρνπλ πξνκεζεχζεη  θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

 (2) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα είλαη ζε ζέζε λα ππνβάινπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε παξάγξαθν (1) γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
έρνπλ πξνκεζεπηεί ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο θαη γηα 
πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρνπλ πξνκεζεχζεη νη ίδηνη 
θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

Σεθκήξην 
ζπκκφξθσζεο 
αλειθπζηήξσλ θαη 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο. 
Παξάξηεκα Ι. 

15. Οη αλειθπζηήξεο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή κε κέξε απηψλ, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 
έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεθκαίξεηαη φηη 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα 
ελ ιφγσ πξφηππα ή ηα κέξε ηνπο. 

Γηαδηθαζίεο εθηίκεζεο 
ηεο ζπκκφξθσζεο γηα 
θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο. 

16. Πξηλ ηε δηάζεζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζηελ 
αγνξά, ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη κία (1) απφ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο: 

 

Παξάξηεκα IV. 

 

Παξάξηεκα V. 

(α) Σν κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
ππνβάιιεηαη ζε εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ ζχκθσλα κε ην Μέξνο A ηνπ Παξαξηήκαηνο 
IV θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ηχπν εμαζθαιίδεηαη κε έιεγρνπο ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζε ηπραία ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα V, ή· 

 

Παξάξηεκα IV. 

Παξάξηεκα VI. 

(β) ην κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
ππνβάιιεηαη ζε εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ ζχκθσλα κε ην Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο 
IV θαη ζε έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ ηχπν κε βάζε ην ζχζηεκα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξντφλησλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VI, ή· 

 

Παξάξηεκα VII. 

(γ) ην ζχζηεκα πιήξνπο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα VII. 

Γηαδηθαζία εθηίκεζεο 
ηεο ζπκκφξθσζεο γηα 
αλειθπζηήξεο. 

17.–(1) Πξηλ απφ ηε δηάζεζε αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά, ν εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα 
αθνινπζήζεη κία (1) απφ ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α), (β), (γ) ή (δ): 

 

Παξάξηεκα IV. 

(α) Δάλ ν αλειθπζηήξαο έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε κνληέιν 
αλειθπζηήξα πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ, φπσο απηή 
θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο IV,   ππνβάιιεηαη πξφζζεηα θαη 
ζε - 

Παξάξηεκα VIII. 

 

 (i) ηειηθφ έιεγρν γηα αλειθπζηήξεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 
VIII, ή 

 

 

Παξάξηεκα IΥ. 

 

 (ii) ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξντφλησλ γηα αλειθπζηήξεο, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα IX, γηα έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο 
ηνλ ηχπν, ή 

 

 

Παξάξηεκα Υ. 

 

 (iii) ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο γηα αλειθπζηήξεο, 
φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα X, γηα έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο 
πξνο ηνλ ηχπν· 

 

Παξάξηεκα ΥΙ. 

(β) εάλ ν αλειθπζηήξαο έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ζχζηεκα 
πνηφηεηαο εγθεθξηκέλν κε βάζε ην Παξάξηεκα XI, ππνβάιιεηαη πξφζζεηα θαη 
ζε - 

Παξάξηεκα VIII. 

 

 (i) ηειηθφ έιεγρν γηα αλειθπζηήξεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 
VIII, ή 

 

 

Παξάξηεκα IΥ. 

 

 (ii) ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξντφλησλ γηα αλειθπζηήξεο, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα IX, γηα έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο 
ηνλ ηχπν, ή 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο γηα αλειθπζηήξεο, 
φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα X, γηα έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο 
πξνο ηνλ ηχπν· 

Παξάξηεκα Υ.  (iii) 
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Παξάξηεκα XII. 

(γ) ζε  εμαθξίβσζε  θαηά  κνλάδα γηα  αλειθπζηήξεο, φπσο  θαζνξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα XII· ή 

 

Παξάξηεκα ΥΙ. 

(δ) ζε ζχζηεκα πιήξνπο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη εμέηαζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ 
γηα αλειθπζηήξεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI. 

 (2) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (1), φηαλ ην 
πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλειθπζηήξα δελ είλαη 
ην ίδην κε ην πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δνθηκή ηνπ 
αλειθπζηήξα, ηφηε ην πξψην πξφζσπν ρνξεγεί ζην δεχηεξν θάζε αλαγθαία ηεθκεξίσζε 
θαη πιεξνθνξίεο ψζηε απηφ λα κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε 
θαη δνθηκή ηνπ αλειθπζηήξα. 

 (3) Όιεο νη επηηξεπφκελεο παξαιιαγέο κεηαμχ ηνπ κνληέινπ αλειθπζηήξα θαη ησλ 
αλειθπζηήξσλ -παξαγψγσλ ηνπ κνληέινπ, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο, κε ηηο 
ειάρηζηεο θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο, ζηνλ ηερληθφ θάθειν. 

 

Παξάξηεκα Ι. 

(4) Δπηηξέπεηαη λα απνδεηθλχεηαη κε ππνινγηζκνχο θαη/ή κε δηαγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ ε 
νκνηφηεηα κηαο ζεηξάο ζπζηεκάησλ ή δηαηάμεσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

Γήισζε πκκφξθσζεο 
ΔΔ. 

Παξάξηεκα Ι. 

18.–(1) Η Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ ππνδειψλεη φηη απνδεδεηγκέλα ηθαλνπνηνχληαη νη 
βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

Παξαξηήκαηα V έσο 
ΥΙΙ. 

(2) Η Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ έρεη ηε δνκή, ηεο νπνίαο ππφδεηγκα θαζνξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα II, πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ νη ζρεηηθέο ελφηεηεο ησλ 
Παξαξηεκάησλ V έσο XII, πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηα ηειεπηαία δεδνκέλα θαη 
κεηαθξάδεηαη ζηε γιψζζα ή ζηηο γιψζζεο πνπ απαηηεί ε αξκφδηα αξρή. 

 (3) ηελ πεξίπησζε πνπ αλειθπζηήξαο ή θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο δηέπεηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο (1) ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, βάζεη ησλ 
νπνίσλ απαηηείηαη Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ, ηφηε ζπληάζζεηαη κία (1) Γήισζε 
πκκφξθσζεο ΔΔ γηα φιεο ηηο ελσζηαθέο λνκνζεζίεο, ε νπνία πεξηέρεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 
λνκνζεζηψλ απηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ δεκνζίεπζήο ηνπο. 

 (4) Με ηε ζχληαμε ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο ΔΔ, ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηελ 
επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ν εγθαηαζηάηεο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 
γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αλειθπζηήξα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

ήκαλζε CE. 19. Η ζήκαλζε CE ππφθεηηαη ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 765/2008. 

Καλφλεο θαη φξνη γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
ζήκαλζεο CE θαη 
άιισλ ζεκάλζεσλ. 

20.–(1) Η ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη κε ηξφπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ζε 
θάζε ζαιακίζθν αλειθπζηήξα θαη ζε θάζε θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο ή, εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζε εηηθέηα πξνζαξηεκέλε ζην 
θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

 (2) Η ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη πξνηνχ ν αλειθπζηήξαο ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο δηαηεζεί ζηελ αγνξά. 

 (3) ηνπο αλειθπζηήξεο, ε ζήκαλζε CE αθνινπζείηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ 
θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, φηαλ ν νξγαληζκφο απηφο εκπιέθεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ 
ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο: 

Παξάξηεκα VIII. (α) ηνλ ηειηθφ έιεγρν γηα αλειθπζηήξεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VIII· 

Παξάξηεκα XII. (β) ζηελ εμαθξίβσζε θαηά κνλάδα γηα αλειθπζηήξεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα XII· 

Παξαξηήκαηα IΥ, Υ ή 
ΥΙ. 

(γ) ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα IX, Υ ή ΥΙ. 

 (4) Η ζήκαλζε CE ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
αθνινπζείηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, φηαλ ν 
νξγαληζκφο απηφο εκπιέθεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο 
ηεο ζπκκφξθσζεο: 

Παξάξηεκα VI. (α) Σεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξντφλησλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VI· 

Παξάξηεκα VII. (β) ηεο πιήξνπο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VII· 

 

Παξάξηεκα V. 

(γ) ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ ηχπν κε δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα V. 

 (5)(α) Ο αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ ίδην 
ηνλ νξγαληζκφ ή, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ, απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ή ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ εγθαηαζηάηε. 
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 (β) Η ζήκαλζε CE θαη ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 
κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ άιιν ζήκα πνπ ππνδεηθλχεη εηδηθφ θίλδπλν ή ρξήζε. 

 (6) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, ε αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη ηελ 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ζήκαλζε CE θαη ιακβάλεη 
θαηάιιεια κέηξα, ζε πεξίπησζε αθαηάιιειεο ρξήζεο ηεο ελ ιφγσ ζήκαλζεο. 

Αίηεζε γηα έγθξηζε 
νξγαληζκνχ. 

Παξάξηεκα ΥΙΙΙ. 

21. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Νφκνπ δελ 
ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, ν ελδηαθεξφκελνο νξγαληζκφο νθείιεη λα 
ππνβάιεη φιε ηελ αλαγθαία ηεθκεξίσζε γηα ηελ επαιήζεπζε, αλαγλψξηζε θαη ηαθηηθή 
παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 22 θαη ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΙΙΙ. 

22.-(1) Κάζε νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ν νπνίνο ππνβάιιεη αίηεζε 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νφκνπ γηα λα εγθξηζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
18 ηνπ Νφκνπ, νθείιεη λα πιεξνί, πέξαλ ησλ  ειάρηζησλ  πξνυπνζέζεσλ  ηνπ εδαθίνπ 
(1) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙΙ. 

(2) Οξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ απνδεδεηγκέλα πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνπ νξίδνληαη ζηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή κέξε απηψλ, ηα νπνία 
δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεθκαίξεηαη φηη 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ (1), ζην βαζκφ πνπ ην εθαξκνζηέν 
ελαξκνληζκέλν πξφηππν πιεξνί ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο. 

Πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο 
νξγαληζκψλ. 

Παξάξηεκα ΥΙΙΙ. 

 

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε 
θαζεθφλησλ. 

23.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ, έλαο θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο κπνξεί λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη 
κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ή λα πξνζθχγεη ζε ζπγαηξηθή κφλν εθφζνλ 
εμαζθαιίζεη φηη ν ελ ιφγσ ππεξγνιάβνο ή ζπγαηξηθή πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 
21 θαη ζπκθσλήζεη ν πειάηεο. 

 

 

Παξαξηήκαηα  ΙV έσο 
ΥΙΙ. 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ, ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηεξεί Μεηξψν ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ 
ηνπ εξγνιάβνπ ή ηεο ζπγαηξηθήο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαηέζεθαλ θαη δηεμήρζεζαλ απφ 
απηνχο δπλάκεη ησλ Παξαξηεκάησλ IV έσο ΥΙΙ, ην νπνίν ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά θαη 
ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο. 

Γηαδηθαζία 
θνηλνπνίεζεο. 

Παξάξηεκα ΥΙΙΙ. 

24.-(1) Η Κνηλνπνηνχζα Αξρή πξνβαίλεη ζε θνηλνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο 
ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 22 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο 
ΥΙΙΙ θαη εγθξίζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Νφκνπ. 

 

 

 

Παξάξηεκα ΥΙΙΙ. 

(2) Όηαλ ε θνηλνπνίεζε δελ βαζίδεηαη ζε πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 19 ηνπ Νφκνπ, ε Κνηλνπνηνχζα Αξρή παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα θξάηε κέιε 
ηελ ηεθκεξίσζε πνπ πηζηνπνηεί ηελ επάξθεηα ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο θαη ηηο 
πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ν νξγαληζκφο ζα ειέγρεηαη ηαθηηθά θαη ζα 
ζπλερίζεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 22 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙΙ.   

Έλαξμε εθηέιεζεο 
δξαζηεξηνηήησλ 
θνηλνπνηεκέλνπ 
νξγαληζκνχ. 

25. Κνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα αξρίζεη λα εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο κφλν 
εθφζνλ – 

 (α) έρνπλ παξέιζεη δχν (2) εβδνκάδεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ρσξίο λα 
δηαηππσζεί έλζηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη/ ή θξάηνο κέινο, ζε πεξίπησζε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, ή 

 (β) έρνπλ παξέιζεη δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ρσξίο λα 
δηαηππσζεί έλζηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη/ ή θξάηνο κέινο, ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ ρξεζηκνπνηείηαη πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο. 

Δπάξθεηα 
θνηλνπνηεκέλνπ 
νξγαληζκνχ. 

26. Η αξκφδηα αξρή παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή, ζε πεξίπησζε πνπ απηή ην δεηήζεη ζην 
πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηεο Οδεγίαο 2014/33/ΔΔ, φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηελ επηβεβαίσζε ηεο 
επάξθεηαο θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ. 

Τπνρξεψζεηο 
θνηλνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ. 

27.– (1) Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δηελεξγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 16 θαη 17. 

 (2)(α) Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δηελεξγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο  εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ 
ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ηε δνκή ηεο, ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 
ηερλνινγίαο ηνπ αλειθπζηήξα ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο θαη ηε καδηθή ή ηελ ζε ζεηξά θχζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

 (β) Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) εθαξκφδνληαη ρσξίο επεξεαζκφ ηνπ 
βαζκνχ απζηεξφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
ζπκκφξθσζε ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
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Παξαξηήκαηα IV έσο 
XII. 

(3) Όηαλ έλαο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαπηζηψζεη φηη νη βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ ή ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ ή ησλ ινηπψλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δελ πιεξνχληαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ή ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηφηε 
δεηά απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ή ηνλ θαηαζθεπαζηή λα ιάβεη θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα θαη 
δελ εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα IV έσο XII, αλάινγα κε ηε 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ αθνινπζείηαη. 

 (4) Όηαλ, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηεο απφθαζεο έγθξηζεο, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, έλαο θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο δηαπηζηψζεη φηη έλαο αλειθπζηήξαο ή έλα θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο δελ ζπκκνξθψλεηαη πιένλ, ηφηε απαηηεί απφ ηνλ 
εγθαηαζηάηε ή ηνλ θαηαζθεπαζηή, αληίζηνηρα, λα ιάβεη θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα θαη 
αλαζηέιιεη ή αλαθαιεί ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηελ απφθαζε έγθξηζεο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

 (5) Δάλ δελ ιεθζνχλ δηνξζσηηθά κέηξα ή απηά δελ έρνπλ ην απαηηνχκελν απνηέιεζκα, ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πεξηνξίδεη, αλαζηέιιεη ή αλαθαιεί ηπρφλ πηζηνπνηεηηθφ, ή ηελ 
απφθαζε έγθξηζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Δπνπηεία ηεο αγνξάο. 28. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηα άξζξα 16 έσο 29 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
765/2008 εθαξκφδνληαη ζηνπο αλειθπζηήξεο θαη ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο. 

Γηαδηθαζία 
αληηκεηψπηζεο 
θηλδχλσλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη απφ 
αλειθπζηήξεο θαη 
θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο.  

29.-(1) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή έρεη επαξθείο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη αλειθπζηήξαο ή 
θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ 
αζθάιεηα ή ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ ή, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ, 
ηφηε δηελεξγεί αμηνιφγεζε γηα ηνλ ελ ιφγσ αλειθπζηήξα ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν πιεξνχληαη νη 
δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη  νη επεξεαδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπλεξγάδνληαη φπσο απαηηείηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή. 

 (2) Δάλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε αξκφδηα αξρή 
δηαπηζηψζεη φηη ν αλειθπζηήξαο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, απαηηεί ακέζσο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια 
δηνξζσηηθά κέηξα, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αλάινγν κε ηε θχζε ηνπ 
θηλδχλνπ ην νπνίν θαζνξίδεη, γηα λα ζέζεη ηνλ αλειθπζηήξα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
ζρεηηθέο απαηηήζεηο. 

 (3) Δάλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε αξκφδηα αξρή 
δηαπηζηψζεη φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, απαηηεί ακέζσο απφ ηνλ 
θαηάιιειν νηθνλνκηθφ θνξέα λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα ζέζεη ην 
θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο 
απηέο, λα απνζχξεη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο απφ ηελ 
αγνξά ή λα ην αλαθαιέζεη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάινγν πξνο ηε θχζε ηνπ 
θηλδχλνπ, φπσο θαζνξίδεη ε αξκφδηα αξρή. 

 (4) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (1), (2) ή/θαη (3), ε αξκφδηα αξρή 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην ζρεηηθφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. 

 (5) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 εθαξκφδνληαη ζηα 
κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 (6) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή ζεσξεί φηη ε κε ζπκκφξθσζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αγνξά 
ηεο Γεκνθξαηίαο, ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα ινηπά θξάηε κέιε γηα ηα απνηειέζκαηα 
ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα κέηξα πνπ απηή δήηεζε λα ιάβνπλ νη θαηάιιεινη νηθνλνκηθνί 
θνξείο. 

 (7) Ο επεξεαδφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη θαηάιιεια 
δηνξζσηηθά κέηξα γηα φινπο ηνπο επεξεαδφκελνπο αλειθπζηήξεο ή ηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαζέζεη ή θαηαζηήζεη δηαζέζηκα ζηελ 
αγνξά ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 (8) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2), φηαλ ν εγθαηαζηάηεο δελ ιάβεη ηα 
θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε αξκφδηα 
αξρή ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια πξνζσξηλά κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη ή λα απαγνξεχζεη 
ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ή ηε ρξήζε ησλ επεξεαδφκελσλ αλειθπζηήξσλ ή λα αλαθαιέζεη 
ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. 

 (9) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (3), φηαλ ν θαηάιιεινο νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δελ ιάβεη ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα, εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια πξνζσξηλά κέηξα γηα λα 
απαγνξεχζεη ή λα πεξηνξίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο ζηελ αγνξά ή λα ην απνζχξεη απφ ηελ αγνξά ή λα ην αλαθαιέζεη. 

 (10) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), ε αξκφδηα αξρή 
ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε γηα ηα κέηξα απηά, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ 
κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ θαη ηδίσο γηα ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηαχηηζε ηνπ κε 
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ζπκκνξθνχκελνπ αλειθπζηήξα ή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο, ηελ πξνέιεπζε ηνπ, ην είδνο ηεο ηπρφλ κε ζπκκφξθσζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ 
θηλδχλνπ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινπλ νη ζρεηηθνί νηθνλνκηθνί θνξείο. Η αξκφδηα 
αξρή αλαθέξεη επίζεο εάλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε έλαλ (1) απφ ηνπο αθφινπζνπο 
ιφγνπο: 

 (α) Ο αλειθπζηήξαο ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
δελ πιεξνί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο, ή 

   

 (β) ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 15 θαη ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην ηεθκήξην ηεο ζπκκφξθσζεο. 

 (11) Δάλ, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (10), ε Δπηηξνπή θαη ή θξάηνο κέινο δελ δηαηππψζεη έλζηαζε ζε ζρέζε κε 
πξνζσξηλφ κέηξν πνπ έιαβε ε αξκφδηα αξρή, ην κέηξν ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλν. 

 (12) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή ιάβεη ελεκέξσζε απφ αξκφδηα αξρή άιινπ 
θξάηνπο κέινπο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηεο Οδεγίαο 2014/33/ΔΔ, 
ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ γηα 
ηπρφλ κέηξα πνπ έιαβαλ, ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ 
αλειθπζηήξα ή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο θαη, ζε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ην κέηξν πνπ έρεη ζεζπηζζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ 
θξάηνπο κέινπο, ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηεο. 

Γηαδηθαζία 
δηαζθάιηζεο. 

30.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή εθδψζεη πξάμε, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 39 ηεο Οδεγίαο 2014/33/ΔΔ, κε ηελ νπνία θξίλεη εζληθφ κέηξν πνπ έιαβε ε 
αξκφδηα αξρή κε δηθαηνινγεκέλν, ε αξκφδηα αξρή αλαθαιεί ην κέηξν απηφ. 

 (2) ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή εθδψζεη πξάμε, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 39 ηεο Οδεγίαο 2014/33/ΔΔ, κε ηελ νπνία θξίλεη εζληθφ κέηξν πνπ έιαβε αξκφδηα 
αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο δηθαηνινγεκέλν, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 
κέηξα ψζηε- 

 (α) ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ή ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ κε ζπκκνξθνχκελνπ 
αλειθπζηήξα πεξηνξίδεηαη ή απαγνξεχεηαη ή φηη ν ελ ιφγσ κε ζπκκνξθνχκελνο 
αλειθπζηήξαο αλαθαιείηαη, ή 

 (β) ην κε ζπκκνξθνχκελν θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο 
απνζχξεηαη απφ ηελ αγνξά, 

 θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή. 

πκκνξθνχκελνη 
αλειθπζηήξεο ή 
θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ θίλδπλν. 

31.–(1) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη, ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελήξγεζε 
δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (1) έσο (5) ηνπ Καλνληζκνχ 29, φηη έλαο αλειθπζηήξαο, 
παξφιν φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ αζθάιεηα ηεο 
πεξηνπζίαο, απαηηεί απφ ηνλ εγθαηαζηάηε λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα 
δηαζθαιίζεη φηη ν επεξεαδφκελνο αλειθπζηήξαο δελ παξνπζηάδεη πιένλ ηνλ ελ ιφγσ 
θίλδπλν, ή ε αξκφδηα αξρή αλαθαιεί ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά ή απαγνξεχεη ηε ρξήζε 
ηνπ εληφο εχινγεο πεξηφδνπ πνπ απηή θαζνξίδεη θαη είλαη αλάινγε κε ηε θχζε ηνπ 
θηλδχλνπ. 

 (2) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη, ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελήξγεζε 
δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (1) έσο (5) ηνπ Καλνληζκνχ 29, φηη θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, παξφηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, 
παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνπζίαο, απαηηεί απφ ηνλ θαηάιιειν νηθνλνκηθφ θνξέα 
λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, φηαλ απηφ δηαηεζεί ζηελ αγνξά, δελ παξνπζηάδεη 
πιένλ ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν, ή ε αξκφδηα αξρή απαηηεί λα απνζπξζεί ή λα αλαθιεζεί ην 
θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο απφ ηελ αγνξά εληφο εχινγεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ απηή θαζνξίδεη θαη είλαη αλάινγε κε ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ. 

 (3) Ο θαηάιιεινο νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα γηα 
φινπο ηνπο επεξεαδφκελνπο αλειθπζηήξεο ή ηα επεξεαδφκελα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρεη δηαζέζεη ή έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκνπο/ α ζηελ 
αγνξά ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 (4) Η αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε 
παξέρνληαο φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
ηαπηνπνίεζε ηνπ αλειθπζηήξα ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο, ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηνπ αλειθπζηήξα ή ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, ηε θχζε ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ 
θαη ηε θχζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 
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Σππηθή κε 
ζπκκφξθσζε. 

32.–(1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 29, φηαλ ε αξκφδηα αξρή 
πξνβεί ζε κία (1) απφ ηηο θαησηέξσ δηαπηζηψζεηο, απαηηεί απφ ηνλ επεξεαδφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα λα άξεη ηε κε ζπκκφξθσζε: 

 (α) Η ζήκαλζε CE ηέζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 765/2008 ή ηνπ Καλνληζκνχ 20· 

 (β) δελ έρεη ηεζεί ε ζήκαλζε CE· 

 (γ) ν αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ηέζεθε θαηά 
παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνχ 20 ή δελ ηέζεθε, παξφηη απαηηείηαη δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 20· 

 (δ) δελ ζπληάρζεθε ε Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ· 

 (ε) ε Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ δελ ζπληάρζεθε νξζά· 

Παξαξηήκαηα IV, VII, XI 
θαη ΥΙΙ. 

   ζη) ν ηερληθφο θάθεινο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα IV, VII, ΥI θαη XIΙ δελ 
είλαη δηαζέζηκνο ή δελ είλαη πιήξεο· 

   

 (δ) ην φλνκα, ε θαηαρσξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία ή ην θαηαρσξηζκέλν εκπνξηθφ 
ζήκα ή ε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε, ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εηζαγσγέα δελ 
δειψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 8(6), ηνλ Καλνληζκφ 9(6)(α) θαη (β) ή 
ηνλ Καλνληζκφ 11(3), αληίζηνηρα· 

 (ε) νη πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ αλειθπζηήξα ή ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο δελ δειψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 8(5) ή ηνλ Καλνληζκφ 9(5), αληίζηνηρα· 

 (ζ) ν αλειθπζηήξαο ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο δελ 
ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 8(7) ή ζηνλ 
Καλνληζκφ 9(7), αληίζηνηρα ή ηα έγγξαθα απηά δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο 
ηζρχνπζεο απαηηήζεηο. 

 (2) Δάλ ε κε ζπκκφξθσζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, ε 
αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη ή λα απαγνξεχζεη ηε 
ρξήζε ηνπ αλειθπζηήξα ή γηα λα ηνλ αλαθαιέζεη, ή γηα λα πεξηνξίζεη ή απαγνξεχζεη ηε 
δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ή γηα 
λα εμαζθαιίζεη φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο αλαθαιείηαη ή 
απνζχξεηαη απφ ηελ αγνξά. 

Καηάξγεζε θαη 
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  

Σξίην (Ι):  

18.4.2003 

 28.11.2008. 

33.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3), κε ηελ έλαξμε ηεο 
ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Αλειθπζηήξεο) 
Καλνληζκνί ηνπ 2003 θαη 2008 θαηαξγνχληαη. 

 (2) Πηζηνπνηεηηθά θαη απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ απφ θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο 
δπλάκεη ησλ  θαηαξγεζέλησλ κε ηελ παξάγξαθν (1) Καλνληζκψλ παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα 
ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

 (3) Οπνηαδήπνηε παξαπνκπή πεξηιακβάλεηαη ζε λνκνζεζία, θαλνληζηηθή ή αηνκηθή 
δηνηθεηηθή πξάμε, δηνξηζκφ, έγθξηζε, πηζηνπνηεηηθφ ή άιιεο θχζεο πξάμε, ζηνπο δπλάκεη 
ηεο παξαγξάθνπ (1) θαηαξγεζέληεο Καλνληζκνχο, ζεσξείηαη σο παξαπνκπή ζηηο 
δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθηφο εάλ ε ηζρχο ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ ιήγεη πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

(Καλνληζκνί 2, 6, 8, 9, 11, 12, 15,17 θαη 18) 

 

ΒΑΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

1.  Οη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο εθαξκφδνληαη 
κφλνλ φηαλ ν αληίζηνηρνο θίλδπλνο ππάξρεη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλειθπζηήξα ή 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηνλ εγθαηαζηάηε ή ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

  

2.  Οη βαζηθέο απαηηήζεηο ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο είλαη επηηαθηηθέο.  Ωζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο, νη ζηφρνη πνπ θαζνξίδνπλ ελδέρεηαη λα κελ 
επηηπγράλνληαη.  ηελ πεξίπησζε απηή θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ν αλειθπζηήξαο ή ην 
θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη κε 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηείλεη πξνο ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 

  

3.  Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν εγθαηαζηάηεο νθείινπλ λα δηελεξγνχλ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα 
εληνπίδνπλ φινπο ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλα ηα πξντφληα ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα 
λα ηα ζρεδηάδνπλ θαη λα ηα θαηαζθεπάδνπλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε απηή. 

  

1.  Γενικά 

  

1.1.  

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
28.11.2008, 
22.7.2011, 
27.7.2012. 

Δθαξκνγή ησλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Μεραλήκαηα) Καλνληζκψλ ηνπ 2008 έσο 2012.  

 Δθφζνλ πθίζηαηαη ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ην παξφλ Παξάξηεκα, ηζρχνπλ νη 
βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ Παξαξηήκαηνο I ησλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ 
(Μεραλήκαηα) Καλνληζκψλ ηνπ 2008 έσο 2012.  ε θάζε πεξίπησζε, ηζρχεη ε βαζηθή απαίηεζε 
αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ ζεκείνπ 1.1.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο I ησλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ 
(Μεραλήκαηα) Καλνληζκψλ ηνπ 2008 έσο 2012. 

 

1.2. Θαιακίζθνο 

  

 Ο ζαιακίζθνο θάζε αλειθπζηήξα πξέπεη λα είλαη ζάιακνο.  Ο ζάιακνο απηφο πξέπεη λα είλαη 
ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε λα παξέρεη ην ρψξν θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζην κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ πξνζψπσλ θαζψο θαη ζην νλνκαζηηθφ θνξηίν ηνπ αλειθπζηήξα, φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε. 

  

 Δάλ ν αλειθπζηήξαο πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ, θαη εθφζνλ νη δηαζηάζεηο ηνπ ην 
επηηξέπνπλ, ν ζαιακίζθνο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε ηα δνκηθά ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθά λα κελ παξαθσιχνπλ νχηε λα εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε απφ πξφζσπα 
κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα επηηξέπνπλ φιεο ηηο θαηάιιειεο κεηαηξνπέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο 
ηνπ απφ ηα πξφζσπα απηά. 

  

1.3. Μέζα αλάξηεζεο θαη ζηήξημεο 

  

 Σα κέζα αλάξηεζεο θαη/ή ζηήξημεο ηνπ ζαιακίζθνπ, ησλ ζπλδέζεψλ ηνπ, θαη νη ζρεηηθέο απνιήμεηο 
ηνπο πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 
ζπλνιηθήο αζθάιεηαο θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο πηψζεο ηνπ ζαιακίζθνπ, εάλ ιεθζνχλ 
ππφςε νη ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζεο, ηα πιηθά θαη νη ζπλζήθεο θαηαζθεπήο. 

 
Σα κέζα αλάξηεζεο ηνπ ζαιακίζθνπ, εθφζνλ είλαη ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο, πξέπεη λα είλαη δηπιά 
θαη αλεμάξηεηα θαη ην θαζέλα λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αλεμάξηεην ζχζηεκα αγθχξσζεο. Σα 
ζπξκαηφζρνηλα ή νη αιπζίδεο δελ πξέπεη λα έρνπλ ζπλδέζεηο ή καηίζκαηα, παξά κφλν φπνπ απηφ 
ρξεηάδεηαη γηα ηε ζηεξέσζε ή γηα λα ζρεκαηηζηεί βξφρνο (ζειηά). 

2117



  

1.4. Έιεγρνο ησλ θαηαπνλήζεσλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο) 

  

1.4.1. Οη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη θαη εγθαζίζηαληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα 
είλαη αδχλαην λα εθηεινχλ εληνιέο ρεηξηζκψλ φηαλ ην θνξηίν ππεξβαίλεη ηελ νλνκαζηηθή ηηκή. 

  

1.4.2. Οη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε δηάηαμε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ππεξηάρπλζεο. 

 

 Η απαίηεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο αλειθπζηήξεο νη νπνίνη, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θίλεζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηχμνπλ ππεξβνιηθή ηαρχηεηα. 

  

1.4.3. Οη ηαρπθίλεηνη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δηάηαμε ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο 
ππεξηάρπλζεο. 

  

1.4.4. Οη αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηξνραιίεο ηξηβήο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά 
ηξφπνλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ έιμεο επί ηεο ηξνραιίαο. 

  

1.5. Μεραλή 

  

1.5.1. Κάζε αλειθπζηήξαο πξνζψπσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηαίηεξε θηλεηήξηα κεραλή.  Η απαίηεζε απηή δελ 
αθνξά ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ αληί γηα αληίβαξα έρνπλ δεχηεξν ζαιακίζθν. 

  

1.5.2. Ο εγθαηαζηάηεο κεξηκλά ψζηε ε κεραλή θαη ηα ζπλαθή ζπζηήκαηα ηνπ αλειθπζηήξα λα είλαη 
πξνζπειάζηκα κφλν γηα ζπληήξεζε θαη πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο. 

  

1.6. Όξγαλα ειέγρνπ 

  

1.6.1. Σα φξγαλα ειέγρνπ ησλ αλειθπζηήξσλ, νη νπνίνη πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κε 
ζπλνδεπφκελα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη δηαηεηαγκέλα θαηά 
θαηάιιειν ηξφπν. 

  

1.6.2. Η ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε ζαθήλεηα. 

  

1.6.3. Σα θπθιψκαηα θιήζεο ζπζηνηρίαο αλειθπζηήξσλ κπνξνχλ λα είλαη θνηλά ή δηαζπλδεδεκέλα. 

  

1.6.4. Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη ε ζπλδεζκνινγία πξέπεη λα γίλνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε: 

  

 (α) λα απνθιείεηαη θάζε ζχγρπζε κε θπθιψκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ αλειθπζηήξα· 

 (β) λα είλαη δπλαηή ε ππφ θνξηίν κεηαγσγή ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο θίλεζεο· 

 (γ) νη θηλήζεηο ηνπ αλειθπζηήξα λα εμαξηψληαη απφ κεραληζκνχο αζθάιεηαο πνπ ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζε ζχζηεκα ρεηξηζκνχ κε δηθέο ηνπ δηαηάμεηο αζθάιεηαο· 

 (δ) βιάβε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο λα κελ δεκηνπξγεί επηθίλδπλε θαηάζηαζε. 

  

2. Κίνδςνοι για ππόζωπα εκηόρ θαλαμίζκος 

 

2.1. Ο αλειθπζηήξαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρψξνο 
δηαδξνκήο ηνπ ζαιακίζθνπ λα είλαη απξνζπέιαζηνο εθηφο κφλν γηα ζπληήξεζε θαη πεξηπηψζεηο 
επείγνπζαο αλάγθεο.  Πξηλ έλα άηνκν εηζέιζεη ζην ρψξν απηφ, πξέπεη λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε 
ζπλήζεο ρξήζε ηνπ αλειθπζηήξα. 

  

2.2. Ο αλειθπζηήξαο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη θαη λα ζρεδηάδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεηαη 
ηπρφλ ζχλζιηςε φηαλ ν ζαιακίζθνο βξίζθεηαη ζε κηα (1)  απφ ηηο νξηαθέο ζέζεηο ηεο δηαδξνκήο ηνπ. 

 
Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί εθφζνλ πξνβιεθζεί ειεχζεξνο ρψξνο ή θαηαθχγην πέξαλ ησλ νξηαθψλ 
ζέζεσλ ηνπ ζαιακίζθνπ. 

 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ηδίσο φζνλ αθνξά πθηζηάκελα θηίξηα, φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζζεί ε 
πην πάλσ αλαθεξφκελε ιχζε, κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη άιια θαηάιιεια κέζα γηα ηελ απνθπγή ηνπ 
θηλδχλνπ ζχλζιηςεο κε ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
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2.3. Σα επίπεδα εηζφδνπ ζηνλ θαη εμφδνπ απφ ηνλ ζαιακίζθν πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχξεο νξφθνπ, νη 
νπνίεο λα έρνπλ επαξθή κεραληθή αληνρή ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξήζεο. 

  

 Μηα δηάηαμε δηαζπλδεδεκέλεο αζθάιηζεο πξέπεη λα απνθιείεη, ππφ ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο: 

  

 (α) ηελ ειεγρφκελε ή κε θίλεζε ηνπ ζαιακίζθνπ, εθφζνλ φιεο νη ζχξεο νξφθνπ δελ είλαη θιεηζηέο 
θαη αζθαιηζκέλεο· 

   

 (β) ην άλνηγκα ζχξαο νξφθνπ, εάλ ν ζαιακίζθνο δελ έρεη ζηακαηήζεη θαη βξίζθεηαη εθηφο ηεο 
θαζνξηζκέλεο δψλεο νξφθνπ. 

   

 Δπηηξέπνληαη σζηφζν φιεο νη θηλήζεηο δηφξζσζεο ηεο ζηάζκεο ζην επίπεδν ηνπ νξφθνπ, κε αλνηθηέο 
ηηο ζχξεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο, ππφ ηνλ φξν φηη ε ηαρχηεηα δηφξζσζεο ηεο ζηάζκεο ειέγρεηαη. 

  

3. Κίνδςνοι για ππόζωπα ενηόρ ηος θαλαμίζκος 

  

3.1. Οη ζαιακίζθνη ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα είλαη εληειψο θιεηζηνί, κε πιήξε ηνηρψκαηα, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπέδσλ θαη ησλ νξνθψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ αλνηγκάησλ εμαεξηζκνχ θαη 
εμνπιηζκέλνη κε πιήξεηο ζχξεο.  Οη ζχξεο ησλ ζαιακίζθσλ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη 
εγθαηεζηεκέλεο κε ηξφπν πνπ ν ζαιακίζθνο λα κελ κπνξεί λα θηλεζεί, παξά κφλν γηα ηελ 
πξνβιεπφκελε δηφξζσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ ζεκείνπ 2.3, εθηφο εάλ νη 
ζχξεο είλαη θιεηζηέο, θαη λα ζηακαηά ζε πεξίπησζε πνπ νη ζχξεο αλνίμνπλ. 

  

 Οη ζχξεο ησλ ζαιακίζθσλ πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηέο θαη θιεηδσκέλεο ζε πεξίπησζε ζηάζεο 
κεηαμχ δχν (2) επηπέδσλ νξφθνπ, εθφζνλ ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο κεηαμχ ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ηνπ 
θξέαηνο ή φηαλ δελ ππάξρεη θξεάηην. 

  

3.2. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θπθιψκαηνο ηξνθνδφηεζεο ή αζηνρίαο εμνπιηζκνχ, ν ζαιακίζθνο πξέπεη 
λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηαηάμεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε πηψζε ή ηηο αλεμέιεγθηεο θηλήζεηο 
ηνπ ζαιακίζθνπ. 

  

 Η δηάηαμε πνπ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε πηψζε ηνπ ζαιακίζθνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα 
κέζα αλάξηεζεο ηνπ ζαιακίζθνπ. 

  

 Η δηάηαμε απηή πξέπεη λα ζηακαηά ην ζαιακίζθν φηαλ βξίζθεηαη ππφ ην νλνκαζηηθφ ηνπ θνξηίν θαη 
έρεη ηε κέγηζηε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ηαρχηεηα.  Η αθηλεηνπνίεζε ηνπ ζαιακίζθνπ 
ιφγσ ηεο επελεξγείαο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί επηθίλδπλε επηβξάδπλζε γηα ηνπο 
επηβάηεο ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θνξηίνπ. 

  

3.3. Αλάκεζα ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ θαη ην δάπεδν ηνπ ζαιακίζθνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ 
εγθαηεζηεκέλεο δηαηάμεηο απφζβεζεο ησλ θξνχζεσλ. 

  

 ηελ πεξίπησζε απηή, ε κέηξεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 2.2, 
πξέπεη λα γίλεη κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο πιήξσο ζπκπηεζκέλεο. 

 
Η απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηνπο αλειθπζηήξεο, ησλ νπνίσλ ν ζαιακίζθνο, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ 
ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα εηζέιζεη ζηνλ ειεχζεξν ρψξν πνπ πξνβιέπεη ην ζεκείν 
2.2. 

3.4. Οη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ 
ζε θίλεζε, εάλ ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.2 δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη. 

  

4. Άλλοι κίνδςνοι 

  

4.1. Δθφζνλ είλαη κεραλνθίλεηεο, νη ζχξεο νξφθνπ, νη ζχξεο ησλ ζαιακίζθσλ ή ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν (2) 
απηψλ, πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε δηάηαμε γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ ζχλζιηςεο θαηά ηελ 
θίλεζή ηνπο. 

4.2. Οη ζχξεο νξφθνπ, φηαλ πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ ππξαζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπξψλ κε γπάιηλα ηκήκαηα, πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θαηάιιειε αληνρή ζηε θσηηά, ε νπνία λα 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο φζνλ 
αθνξά ηε κφλσζε (κε εμάπισζε ηεο θιφγαο) θαη ηε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο (ζεξκηθή αθηηλνβνιία). 
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4.3. Σα αληίβαξα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο 
ζχγθξνπζήο ηνπο κε ην ζαιακίζθν ή πηψζεο ηνπο πάλσ ζ’ απηφλ. 

  

4.4. Οη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε κέζα ηα νπνία λα επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε έμνδν 
θαη ηελ εθθέλσζε ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία έρνπλ θιεηζηεί ζηνλ ζαιακίζθν. 

  

4.5. Οη ζαιακίζθνη πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε κέζα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο πνπ λα επηηξέπνπλ ηε 
κφληκε επηθνηλσλία κε ππεξεζία άκεζεο βνήζεηαο. 

  

4.6. Οη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο 
ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο κεραλήο πνπ πξνβιέπεη ν εγθαηαζηάηεο, λα κπνξνχλ λα 
νινθιεξψλνπλ ηηο ππφ εμέιημε θηλήζεηο αιιά λα κε δέρνληαη λέεο εληνιέο ειέγρνπ. 

  

4.7. Οη ζαιακίζθνη πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ επαξθή 
αεξηζκφ ζηνπο επηβάηεο, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο ζηάζεο. 

  

4.8. Ο ζαιακίζθνο πξέπεη λα θσηίδεηαη επαξθψο εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ή εθφζνλ θάπνηα ζχξα είλαη 
αλνηθηή.  Πξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη θσηηζκφο αζθάιεηαο. 

  

4.9. Σα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ν θσηηζκφο αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 4.5 θαη 4.8 αληίζηνηρα 
πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ αθφκε θαη αλ 
δηαθνπεί ε θαλνληθή παξνρή ελέξγεηαο.  Ο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα 
επηηξέπεη ηελ θαλνληθή επέκβαζε ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ. 

  

4.10. Σν θχθισκα ειέγρνπ ησλ αλειθπζηήξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε 
ππξθαγηάο, πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα 
απνθιεηζηεί ε εμππεξέηεζε νξηζκέλσλ επηπέδσλ θαη λα είλαη δπλαηφο ν θαηά πξνηεξαηφηεηα έιεγρνο 
ηνπ αλειθπζηήξα απφ ηνπο ππξνζβέζηεο. 

  

5. ήμανζη 

  

5.1. Δπηπιένλ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα φια ηα κεραλήκαηα ζχκθσλα κε ην ζεκείν 
1.7.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο I ησλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Μεραλήκαηα) Καλνληζκψλ ηνπ 2008 
έσο 2012, φινη νη ζαιακίζθνη πξέπεη λα θέξνπλ επδηάθξηηε πηλαθίδα πνπ λα αλαθέξεη ζαθψο ην 
νλνκαζηηθφ θνξηίν ζε ρηιηφγξακκα θαη ην κέγηζην αξηζκφ αηφκσλ πνπ επηηξέπεηαη λα επηβαίλνπλ. 

  

5.2. Δθφζνλ ν αλειθπζηήξαο έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηξφπνλ ψζηε ηπρφλ παγηδεπκέλα άηνκα λα κπνξνχλ λα 
απεγθισβηζηνχλ ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα, νη ζρεηηθέο νδεγίεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζαθψο θαη 
επθξηλψο εληφο ηνπ ζαιακίζθνπ. 

  

6. Οδηγίερ 

  

6.1. Σα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο, ψζηε 
λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο θηλδχλνπο ηα αθφινπζα: 

  

 (α) Η ζπλαξκνιφγεζε· 

 (β) ε ζχλδεζε· 

 (γ) ε ξχζκηζε· 

 (δ) ε ζπληήξεζε. 

  

6.2. Κάζε αλειθπζηήξαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

  

 (α) Οδεγίεο, πνπ πεξηέρνπλ ηα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπλήζε 
ρξήζε θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ επηζεψξεζε, ηελ επηζθεπή, ηνπο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο 
θαη ηνπο ρεηξηζκνχο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4.4· 

   

 (β) βηβιίν παξαθνινχζεζεο, ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζεκεηψλνληαη νη επηζθεπέο θαη, θαηά 
πεξίπησζε, νη πεξηνδηθνί έιεγρνη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI 

(Καλνληζκνί 2 θαη 18) 

 

ΜΔΡΟ Α 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΔ 

ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

Η Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ γηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 

 

(α) Σελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή· 

  

(β) ελδερνκέλσο, ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ· 

  

(γ) ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, ζηνηρεία γηα ηνλ ηχπν ή ηε ζεηξά θαη 
ηνλ αξηζκφ ζεηξάο (εάλ ππάξρεη).  Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο κπνξεί, εάλ είλαη απαξαίηεην, λα πεξηιακβάλεηαη εηθφλα· 

  

(δ) ηε ιεηηνπξγία αζθάιεηαο πνπ επηηειεί ην ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζαθψο 
απφ ηελ πεξηγξαθή· 

  

(ε) ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

  

(ζη) φιεο ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο ζπκκνξθψλεηαη ην ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

  

(δ) δήισζε φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηε ζρεηηθή ελσζηαθή 
λνκνζεζία· 

  

(ε) ελδερνκέλσο, αλαθνξά ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ εθαξκφζηεθαλ· 

  

(ζ) ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ηελ εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Α ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη ζην Παξάξηεκα VI, θαη αλαθνξά ζην πηζηνπνηεηηθφ 
εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ πνπ ρνξήγεζε ν ελ ιφγσ θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο· 

  

(η) ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ ηχπν κε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν γηα ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα V· 

  

(ηα) ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ ελέθξηλε 
ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VI ή VII· 

  

(ηβ) ην φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα ππνγξάθεη ηε δήισζε εμ νλφκαηνο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ· 

  

(ηγ) ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο· 

  

(ηδ) ππνγξαθή. 

  

ΜΔΡΟ Β 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΔ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

  

Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ γηα αλειθπζηήξεο ζπληάζζεηαη ζηελ ίδηα γιψζζα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ζεκείν 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο I θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

(α) Σελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε· 
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(β) θαηά πεξίπησζε, ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ· 

  

(γ) 

 

πεξηγξαθή ηνπ αλειθπζηήξα, ζηνηρεία γηα ηνλ ηχπν ή ηε ζεηξά, ηνλ αξηζκφ ζεηξάο θαη ηε δηεχζπλζε ζηελ νπνία 
εγθαηαζηάζεθε ν αλειθπζηήξαο· 

  

δ) έηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα· 

  

(ε) 

 

φιεο ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο ζπκκνξθψλεηαη ν αλειθπζηήξαο· 

(ζη) δήισζε φηη ν αλειθπζηήξαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηε ζρεηηθή ελσζηαθή λνκνζεζία· 

  

(δ) ελδερνκέλσο, αλαθνξέο ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ· 

  

(ε) ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ηελ εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο 
IV θαη αλαθνξά ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ πνπ ρνξήγεζε ν ελ ιφγσ θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο· 

  

(ζ) 

 

ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ηε δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο γηα αλειθπζηήξεο αλά κνλάδα, πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XII· 

  

(η) 

 

ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηνπ αλειθπζηήξα, πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VIII· 

  

(ηα) 

 

ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο 
έρεη εγθξίλεη ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εγθαηαζηάηεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 
εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα IX, X ή XI· 

  

(ηβ) 

 

ην φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα ππνγξάθεη ηε δήισζε εμ νλφκαηνο ηνπ 
εγθαηαζηάηε ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ  αληηπξνζψπνπ ηνπ· 

  

(ηγ) ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο· 

  

(ηδ) ηελ ππνγξαθή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ 

(Καλνληζκφο 2) 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

1. Γηαηάμεηο αζθάιηζεο ησλ ζπξψλ νξφθνπ. 

  

2. Πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο θαηά ηεο πηψζεο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο I, νη νπνίεο 
εκπνδίδνπλ ηελ πηψζε ηνπ ζαιακίζθνπ ή αλεμέιεγθηεο θηλήζεηο. 

  

3. Γηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο. 

  

4. (α) Απνζβεζηήξεο θξνχζεο κε ζπζζψξεπζε ελέξγεηαο κε: 

    

  (i) κε γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά∙ ή 

    

  (ii) απφζβεζε ηεο θίλεζεο επηζηξνθήο. 

    

 (β) Απνζβεζηήξεο θξνχζεο κε δηάρπζε ελέξγεηαο. 

  

5. Γηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηα έκβνια ησλ πδξαπιηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο θαηά ηεο πηψζεο. 

  

6. Ηιεθηξηθέο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ππφ κνξθή θπθισκάησλ αζθάιεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθά 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

(Καλνληζκνί 16, 17, 23, 27 θαη 32) 

 

ΔΞΔΣΑΗ ΣΤΠΟΤ ΔΔ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

(Δλφηεηα Β) 

 

A. Δξέηαζη ηύπος ΔΔ ηων καηαζκεςαζηικών ζηοισείων αζθάλειαρ για ανελκςζηήπερ 

  

1. Η εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ είλαη ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαηά ην νπνίν έλαο 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηελ ηερληθή ζρεδίαζε ελφο (1) θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο θαη δηαπηζηψλεη θαη πηζηνπνηεί φηη ε ηερληθή ζρεδίαζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο ηθαλνπνηεί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I θαη επηηξέπεη ζηνλ αλειθπζηήξα, ζηνλ νπνίν 
έρεη νξζά ελζσκαησζεί, λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο απηέο. 

  

2. Η αίηεζε εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ 
ζε έλα θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ. 

  

 Η αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

  

 (α) Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο 
ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

   

 (β) γξαπηή δήισζε, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ· 

   

 (γ) ηνλ ηερληθφ θάθειν· 

   

 (δ) αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ή πιεξνθνξίεο γηα 
ηνλ ηφπν φπνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε εμέηαζε.  Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα δεηήζεη 
επηπιένλ δείγκαηα, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δνθηκψλ· 

   

 (ε) Σα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επάξθεηα ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο.  Σα 
ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ηπρφλ άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
δελ έρνπλ εθαξκνζζεί πιήξσο ηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα.  Σα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη 
δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηα απνηειέζκαηα δνθηκψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζχκθσλα 
κε άιιεο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ην θαηάιιειν εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή απφ άιιν 
εξγαζηήξην δνθηκψλ εμ νλφκαηφο ηνπ θαη κε επζχλε ηνπ. 

   

3. Ο ηερληθφο θάθεινο θαζηζηά εθηθηή ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1 θαη πεξηιακβάλεη επαξθή αλάιπζε 
θαη εθηίκεζε ηνπ (ησλ) θηλδχλνπ(-σλ).  Ο ηερληθφο θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ θαη 
θαιχπηεη, ζην βαζκφ πνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

  

 Ο ηερληθφο θάθεινο πεξηέρεη, θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

  

 (α) Πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ην 
πεδίν ρξήζεο ηνπ (ηδηαίηεξα ηα ελδερφκελα φξηα ηαρχηεηαο, θνξηίνπ, ελέξγεηαο) θαη νη ζπλζήθεο (θπξίσο 
εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο, έθζεζε ζε θαηξηθά θαηλφκελα)· 

   

 (β) ζρέδηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο θαη ζρεδηαγξάκκαηα· 

   

 (γ) εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ ζρεδίσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ θαζψο θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 
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 (δ) πίλαθα ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία 
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, φπνπ ηα ελαξκνληζκέλα απηά 
πξφηππα δελ έρνπλ εθαξκνζηεί, πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ψζηε ην θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο 
αλαθέξεηαη ην ζεκείν 1, πεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ ησλ άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 
έρνπλ εθαξκνγή.  ε πεξίπησζε κεξηθψο εθαξκνδφκελσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, ν ηερληθφο 
θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηα κέξε πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί· 

   

 (ε) ηα απνηειέζκαηα ζρεδηαζηηθψλ ππνινγηζκψλ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ· 

   

 (ζη) ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ· 

   

 (δ) αληίηππν ησλ νδεγηψλ γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

   

 (ε) ηα βήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη ζε ζεηξά παξαγσγήο κε ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ 
εμεηάζηεθε. 

   

4. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

  

 (α) Δμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα γηα λα εθηηκήζεη ηελ επάξθεηα ηνπ 
ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

   

 (β) πκθσλεί κε ηνλ αηηεηή ηνλ ηφπν φπνπ ζα δηεμαρζνχλ νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο· 

   

 (γ) επαιεζεχεη φηη ην (ηα) δείγκα(-ηα) έρεη(-νπλ) θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη 
πξνζδηνξίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ 
ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ ζχκθσλα κε άιιεο ζρεηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο· 

   

 (δ) αλαιακβάλεη ή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, γηα λα εμαθξηβψζεη εάλ, 
εθφζνλ ν θαηαζθεπαζηήο επέιεμε λα εθαξκφζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ 
πξνηχπσλ, απηέο εθαξκφζηεθαλ νξζά· 

   

 (ε) αλαιακβάλεη ή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, γηα λα εμαθξηβψζεη θαηά 
πφζνλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκφζηεθαλ νη ιχζεηο ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, νη 
ιχζεηο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, εθαξκφδνληαο άιιεο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
πνπ επηηξέπνπλ ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 
πξνυπνζέζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην ζεκείν 1. 

   

Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ζπληάζζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη έιεγρνη, νη 
επαιεζεχζεηο θαη νη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ην απνηέιεζκά ηνπο.  Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο, κε 
ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο, δεκνζηνπνηεί ην πεξηερφκελν ηεο 
έθζεζεο απηήο, ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ, κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

   

5. Δάλ ν ηχπνο ηνπ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πιεξνί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 
ζεκείν 1, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ ζηνλ θαηαζθεπαζηή.  Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εμέηαζεο ηχπνπ 
ΔΔ, ηηο πξνυπνζέζεηο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. 

  

 ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ κπνξνχλ λα επηζπλάπηνληαη έλα (1) ή πεξηζζφηεξα παξαξηήκαηα. 

 Σν πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
πνπ επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πξνο ηνλ εμεηαζζέληα ηχπν θαη ηνλ έιεγρν απηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία. 

  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηχπνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο δελ πιεξνί ηηο βαζηθέο 
απαηηήζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ 
εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη ελεκεξψλεη ηνλ αηηεηή ζρεηηθά θαη αηηηνινγεί ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο άξλεζεο 
ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
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 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαηεξεί αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, ησλ παξαξηεκάησλ 
ηνπ θαη ησλ ζπκπιεξσκάησλ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα πεξίνδν 
δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ. 

  

6. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζηελ εμέιημε ηεο αλαγλσξηζκέλεο ηερλνινγίαο, απφ ηηο 
νπνίεο πξνθχπηεη φηη ν εγθεθξηκέλνο ηχπνο κπνξεί λα κελ πιεξνί πιένλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 
αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1, θαη θαζνξίδεη εάλ νη αιιαγέο απηέο απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλεο.  ηελ πεξίπησζε 
απηή, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά. 

  

7. Ο θαηαζθεπαζηήο γλσζηνπνηεί ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ ηερληθφ θάθειν 
ζε ζρέζε κε ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1, ή κε 
ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ελεκεξψλεη ηνλ αηηεηή αλ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην 
πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ ή αλ ρξεηάδνληαη επηπιένλ εμεηάζεηο, επαιεζεχζεηο ή δνθηκέο.  Καηά 
πεξίπησζε, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί ζπκπιήξσκα ηνπ αξρηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, 
είηε δεηά ηελ ππνβνιή λέαο αίηεζεο γηα εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ. 

  

8. Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή ηνπ ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο 
ηχπνπ ΔΔ θαη/ή θάζε πξνζζήθε ζε απηά πνπ ρνξήγεζε ή αλαθάιεζε θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηεο, πεξηνδηθά ή 
εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηνλ θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ θαη/ή φισλ ησλ πξνζζεθψλ ζε απηά πνπ έρνπλ 
απνξξηθζεί, αλαζηαιεί ή ζηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί κε άιιν ηξφπν. 

  

 Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ηα 
πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη ηηο ηπρφλ πξνζζήθεο ζε απηά πνπ έρνπλ απνξξηθζεί, αλαθιεζεί, αλαζηαιεί 
ή ζηα νπνία έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί κε άιιν ηξφπν θαη, χζηεξα απφ αίηεζε, ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 
ρνξήγεζε θαη/ή ηηο πξνζζήθεο ζ’ απηά. 

  

9. Η Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη νη άιινη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί κπνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε, λα ιάβνπλ 
αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη/ή ησλ πξνζζεθψλ ζ’ απηά.  Ύζηεξα απφ αίηεζε, ε 
Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ θαη ηεο έθζεζεο ησλ 
εμεηάζεσλ, ησλ επαιεζεχζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ εθηέιεζε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 

  

10. Ο θαηαζθεπαζηήο θπιάζζεη, καδί κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, ησλ 
παξαξηεκάησλ ηνπο θαη ησλ ζπκπιεξσκάησλ ηνπο θαη ηα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε 
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

  

11. Δμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο 

  

 Ο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
ζεκείν 2 θαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 7 θαη 10, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
νξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 

  

Β Δξέηαζη ηύπος ΔΔ ηων ανελκςζηήπων 

  

1. Η εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ γηα αλειθπζηήξεο είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ νπνία 
έλαο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηελ ηερληθή ζρεδίαζε ελφο κνληέινπ αλειθπζηήξα ή ελφο αλειθπζηήξα, 
γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη πξφλνηα γηα επέθηαζε ή παξαιιαγή, θαη δηαπηζηψλεη θαη πηζηνπνηεί φηη ε ηερληθή 
ζρεδίαζε ηνπ κνληέινπ αλειθπζηήξα ή ηνπ αλειθπζηήξα πιεξνί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I πνπ 
εθαξκφδνπλ. 

  

 Η εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ ελφο αλειθπζηήξα πεξηιακβάλεη εμέηαζε ελφο (1) δείγκαηνο, αληηπξνζσπεπηηθνχ ελφο (1) 
πιήξνπο αλειθπζηήξα. 

  

2. Η αίηεζε εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ ζε 
έλαλ (1) θαη κφλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ. 
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Η αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

   

 (α) Σελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε θαη, αλ ε αίηεζε θαηαηίζεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπφ ηνπ, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ, 

   

 (β) γξαπηή δήισζε, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ· 

   

 (γ) ηνλ ηερληθφ θάθειν· 

   

 (δ) έλδεημε ηνπ ηφπνπ φπνπ κπνξεί λα εμεηαζζεί ην δείγκα αλειθπζηήξα.  Σν δείγκα αλειθπζηήξα 
πεξηιακβάλεη ηα ηεξκαηηθά κέξε θαη πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) επίπεδα (άλσ, θάησ θαη 
ελδηάκεζν)· 

   

 (ε) ηα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επάξθεηα ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο.  Σα 
ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα απηά αλαθέξνπλ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 
άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
έρνπλ εθαξκνζζεί πιήξσο ηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα.  Σα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα 
πεξηιακβάλνπλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηα απνηειέζκαηα δνθηκψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζχκθσλα κε άιιεο 
ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ην θαηάιιειν εξγαζηήξην ηνπ εγθαηαζηάηε ή απφ άιιν εξγαζηήξην 
δνθηκψλ εμ νλφκαηφο ηνπ θαη κε επζχλε ηνπ. 

   

3. Ο ηερληθφο θάθεινο επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλειθπζηήξα κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I πνπ εθαξκφδνπλ. 

  

 Ο ηερληθφο θάθεινο πεξηέρεη, θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

   

 (α) Πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ αλειθπζηήξα, ε νπνία λα αλαθέξεη ζαθψο φιεο ηηο επηηξεπφκελεο παξαιιαγέο 
ηνπ κνληέινπ αλειθπζηήξα· 

 

 (β) ζρέδηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο θαη ζρεδηαγξάκκαηα· 

   

 (γ) εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ ζρεδίσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ θαζψο θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα· 

   

 (δ) θαηάινγν ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε· 

   

 (ε) πίλαθα ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία 
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, φπνπ ηα ελαξκνληζκέλα απηά 
πξφηππα δελ έρνπλ εθαξκνζηεί, πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ 
απαηηήζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, πεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ ησλ άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί.  ε πεξίπησζε κεξηθψο εθαξκνδφκελσλ ελαξκνληζκέλσλ 
πξνηχπσλ, ν ηερληθφο θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηα κέξε πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί· 

   

 (ζη) αληίγξαθν ησλ Γειψζεσλ πκκφξθσζεο ΔΔ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ αλειθπζηήξα· 

   

 (δ) ηα απνηειέζκαηα ζρεδηαζηηθψλ ππνινγηζκψλ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ή γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ· 

   

 (ε) ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ· 

   

 (ζ) αληίηππν ησλ νδεγηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο I· 

   

 (η) ηα βήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ην ζηάδην εγθαηάζηαζεο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε 
ζπκκφξθσζε ηνπ αλειθπζηήξα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε ζεηξά παξαγσγήο κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I. 
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4. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

   

 (α) Δμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ ηνλ ππνζηεξίδνπλ γηα λα εθηηκήζεη ηελ 
επάξθεηα ηνπ ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ κνληέινπ αλειθπζηήξα ή ηνπ αλειθπζηήξα, ηνπ νπνίνπ δελ 
πξνβιέπεηαη επέθηαζε ή παξαιιαγή· 

   

 (β) ζπκθσλεί κε ηνλ αηηεηή ηνλ ηφπν φπνπ ζα δηεμαρζνχλ νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο· 

   

 (γ) επαιεζεχεη φηη ην δείγκα αλειθπζηήξα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη 
πξνζδηνξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ 
πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνπλ, θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε άιιεο ζρεηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο· 

   

 (δ) αλαιακβάλεη ή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, γηα λα εμαθξηβψζεη εάλ, 
εθφζνλ ν θαηαζθεπαζηήο επέιεμε λα εθαξκφζεη ηηο ιχζεηο ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, νη 
ιχζεηο απηέο εθαξκφζηεθαλ νξζά· 

   

 (ε) αλαιακβάλεη ή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, γηα λα εμαθξηβψζεη θαηά 
πφζνλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκφζηεθαλ νη ιχζεηο ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, νη 
ιχζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ εγθαηαζηάηε εθαξκφδνληαο άιιεο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 

   

5. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ζπληάζζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη έιεγρνη, νη 
επαιεζεχζεηο θαη νη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηνπο.  Ο θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο, δεκνζηνπνηεί ην 
πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο απηήο, ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ, κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ εγθαηαζηάηε. 

  

6. Δάλ ν ηχπνο πιεξνί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I πνπ εθαξκφδνπλ ζηνλ ελ ιφγσ αλειθπζηήξα, ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ ζηνλ εγθαηαζηάηε.  Σν πηζηνπνηεηηθφ 
πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, 
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηζρχεη ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. 

  

 ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ κπνξνχλ λα επηζπλάπηνληαη έλα (1) ή πεξηζζφηεξα παξαξηήκαηα. 

  

 Σν πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 
αλαγθαίεο ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ αλειθπζηήξσλ πξνο ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν θαηά 
ηνλ ηειηθφ έιεγρν. 

  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηχπνο αλειθπζηήξα δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I, ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη ελεκεξψλεη ηνλ εγθαηαζηάηε 
ζρεηηθά θαη αηηηνινγεί ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο άξλεζεο ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαηεξεί αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, ησλ παξαξηεκάησλ 
ηνπ θαη ησλ ζπκπιεξσκάησλ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα πεξίνδν 
δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ. 

  

7. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο, παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζηελ εμέιημε ηεο αλαγλσξηζκέλεο ηερλνινγίαο απφ ηηο 
νπνίεο πξνθχπηεη φηη ν εγθεθξηκέλνο ηχπνο κπνξεί λα κελ πιεξνί πιένλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα I θαη θαζνξίδεη εάλ νη αιιαγέο απηέο απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλεο.  ηελ πεξίπησζε απηή, ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνλ εγθαηαζηάηε ζρεηηθά. 

  

8. Ο εγθαηαζηάηεο ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, 
πεξηιακβάλνληαο ηηο παξαιιαγέο πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ αξρηθφ ηερληθφ θάθειν, πνπ κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αλειθπζηήξα κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I ή ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ελεκεξψλεη ηνλ εγθαηαζηάηε αλ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ ή αλ ρξεηάδνληαη επηπιένλ εμεηάζεηο, επαιεζεχζεηο ή δνθηκέο.  Καηά 
πεξίπησζε, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί ζπκπιήξσκα ηνπ αξρηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, 
ή δεηά ηελ ππνβνιή λέαο αίηεζεο γηα εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ. 
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9. Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο 
ηχπνπ ΔΔ θαη/ή θάζε πξνζζήθε ζε απηά πνπ ρνξήγεζε ή αλαθάιεζε θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηεο, πεξηνδηθά ή 
εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηνλ θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ θαη/ή φισλ ησλ πξνζζεθψλ ζ’ απηά πνπ έρνπλ 
απνξξηθζεί, αλαζηαιεί ή ζηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί κε άιιν ηξφπν. 

  

 Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ηα 
πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη ηηο ηπρφλ πξνζζήθεο ζ’ απηά, ηα νπνία έρνπλ απνξξηθζεί, αλαθιεζεί, 
αλαζηαιεί ή ζηα νπνία έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί κε άιιν ηξφπν θαη, χζηεξα απφ αίηεζε, ζρεηηθά κε ηα 
πηζηνπνηεηηθά απηά πνπ ρνξήγεζε θαη/ή ηηο πξνζζήθεο ζ’ απηά. 

  

10. Η Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη νη άιινη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί κπνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε, λα ιάβνπλ 
αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη/ή ησλ πξνζζεθψλ ζ’ απηά.  Ύζηεξα απφ αίηεζε, ε 
Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ θαη ηεο έθζεζεο ησλ 
εμεηάζεσλ, ησλ επαιεζεχζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ εθηέιεζε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 

  

11. Ο εγθαηαζηάηεο θπιάζζεη, καδί κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο θαη ησλ ζπκπιεξσκάησλ ηνπο θαη ηα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο 
αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά ν αλειθπζηήξαο. 

  

12. Δμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο 

  

 Ο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ εγθαηαζηάηε κπνξεί λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
ζεκείν 2 θαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 8 θαη 11, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

(Καλνληζκνί 16, 18, 19, 20, 23 θαη 27) 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΜΔ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

(Δλφηεηα Γ 2) 

 

1. Η ζπκκφξθσζε κε ηνλ ηχπν κε δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο απνηειεί ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο φπνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηελεξγεί ειέγρνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη είλαη ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε αλειθπζηήξα, ζηνλ νπνίν είλαη νξζά ελζσκαησκέλα, λα πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο απηέο. 

  

2. Καηαζκεςή 

  

 Ο θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε ε κέζνδνο θαηαζθεπήο θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο λα 
εμαζθαιίδνπλ φηη ηα θαηαζθεπαδφκελα ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
ζεκείνπ 1. 

  

3. Ο θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε γηα δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζε έλαλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο επηινγήο 
ηνπ. 

  

 Η αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

   

 (α) Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ· 

   

 (β) γξαπηή δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ· 

   

 (γ) φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί· 

   

 (δ) ηε δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη δεηγκαηνιεςία γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

   

4. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη ή αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζε ηπραία ρξνληθά δηαζηήκαηα.  Δμεηάδεηαη επαξθήο αξηζκφο δεηγκάησλ 
ησλ ηειηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, ην νπνίν ιακβάλεηαη επηηφπνπ απφ ηνλ 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ θαη δηεμάγνληαη θαηάιιειεο δνθηκέο φπσο πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα 
πξφηππα  θαη/ή ηζνδχλακεο δνθηκέο πνπ νξίδνληαη ζε άιιεο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, γηα λα εμαθξηβσζεί 
ε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεκείνπ 
1.  ηελ πεξίπησζε πνπ έλα (1) ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο δελ ζπκκνξθψλεηαη, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

  

 Σα ζηνηρεία πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο θαζνξίδνληαη απφ θνηλνχ απφ φινπο ηνπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο έρεη 
αλαηεζεί απηή ε δηαδηθαζία ιακβάλνληαο ππφςε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ ηχπν γηα ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο 
δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

  

 Καηφπηλ αηηήζεσο, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο πξνο 
ηνλ ηχπν πνπ ρνξεγεί ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 
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5. ήμανζη CE και Γήλωζη ςμμόπθωζηρ ΔΔ 

  

5.1. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE θαη, κε επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
ζεκείν 3, ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ελ ιφγσ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ζε θάζε επηκέξνπο θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεκείνπ 1. 

  

5.2. Ο θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη γξαπηή Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο θαη θπιάζζεη αληίγξαθφ ηεο ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζηελ αγνξά.  Η Γήισζε 
πκκφξθσζεο ΔΔ πξνζδηνξίδεη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο γηα ην νπνίν έρεη 
ζπληαρζεί. 

  

6. Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

  

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη δπλαηφλ λα εθπιεξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ 
ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. Ο 
εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
ζεκείν 2. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ 

(Καλνληζκνί 16, 18, 20, 23 θαη 27) 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

(Δλφηεηα Δ) 

 

1. Η ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηχπν κε βάζε ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο φπνπ έλαο θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο πξντφλησλ ελφο θαηαζθεπαζηή γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο θαηαζθεπάδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ζε ζπκκφξθσζε 
πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I θαη ζα επηηξέςνπλ ζηνλ αλειθπζηήξα ζηνλ νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί νξζά λα ηθαλνπνηεί απηέο 
ηηο απαηηήζεηο. 

  

2. Τποσπεώζειρ ηος καηαζκεςαζηή 

  

 Ο θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηελ ηειηθή επηζεψξεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο θαη ηηο δνθηκέο, φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 3, θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε 
πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4. 

  

3. ύζηημα ποιόηηηαρ 

  

3.1. Ο θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ζε έλαλ (1) 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ γηα ηα ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

  

 Η αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

  

 (α) Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ· 

   

 (β) γξαπηή δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ· 

   

 (γ) ηε δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο δηελεξγνχληαη ν ηειηθφο έιεγρνο θαη νη δνθηκέο γηα ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

   

 (δ) φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ 
πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ· 

   

 (ε) ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο· 

   

 (ζη) ηνλ ηερληθφ θάθειν ζρεηηθά κε ηα εγθεθξηκέλα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο θαη 
αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ. 

   

3.2. ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, θάζε θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο επηζεσξείηαη 
θαη ππνβάιιεηαη ζε θαηάιιειεο δνθηκέο, φπσο θαζνξίδνπλ ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, ή δηεμάγνληαη ηζνδχλακεο 
δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 
ζεκείν 1.  Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεθκεξηψλνληαη 
ζπζηεκαηηθά θαη κε ηάμε θαη ιακβάλνπλ ηε κνξθή γξαπηψλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ.  Ο θάθεινο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο, ησλ ζρεδίσλ, ησλ 
εγρεηξηδίσλ θαη ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο. 

 
Πεξηιακβάλεη ηδίσο επαξθή πεξηγξαθή- 

 
(α) ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο· 

   

 (β) ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ επζπλψλ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ· 

2132



 (γ) ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ κεηά ηελ θαηαζθεπή· 

   

 (δ) ησλ κέζσλ επηηήξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο∙ θαη 

   

 (ε) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο, ζηνηρεία δνθηκψλ, ζηνηρεία βαζκνλφκεζεο, 
εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

   

3.3. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην ζεκείν 3.2. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηεθκαίξεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο 
ηηο απαηηήζεηο απηέο ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεηηθνχ ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ. 

  

 Δπηπιένλ ηεο πείξαο ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, ε νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα (1) 
ηνπιάρηζηνλ κέινο, ην νπνίν έρεη πείξα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη 
γλσξίδεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

 Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζθεςε αμηνιφγεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

  

 Η νκάδα ειεγθηψλ ειέγρεη ηνλ ηερληθφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην ζεκείν 3.1.(ζη), γηα λα επαιεζεχζεη ηελ 
ηθαλφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή λα πξνζδηνξίδεη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη λα 
πξαγκαηνπνηεί ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πξνο ηηο απαηηήζεηο απηέο. 

  

 Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή.  Η θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

3.4. Ο θαηαζθεπαζηήο δεζκεχεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο 
έρεη εγθξηζεί θαη λα ην δηαηεξεί επαξθέο θαη απνηειεζκαηηθφ. 

  

3.5. Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ, ελεκεξψλνπλ ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ 
έρεη εγθξίλεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα νπνηεζδήπνηε επηδησθφκελεο αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζν ην 
ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο εμαθνινπζεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 
3.2. ή θαηά πφζνλ είλαη αλαγθαία λέα αμηνιφγεζε. 

  

 Κνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή.  Η θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

4. Δπιηήπηζη με εςθύνη ηος κοινοποιημένος οπγανιζμού 

  

4.1. θνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιηζζεί φηη ν θαηαζθεπαζηήο πιεξνί δεφλησο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

  

4.2. Ο θαηαζθεπαζηήο, γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο, επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε ζηνπο 
ρψξνπο ηειηθψλ επηζεσξήζεσλ, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, 
ηδίσο- 

   

 (α) ην θάθειν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο· 

   

 (β) ηνλ ηερληθφ θάθειν· 

   

 (γ) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο, ζηνηρεία δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο νξγάλσλ, 
εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ. 

   

4.3. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο 
δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ειέγρνπ. 
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4.4. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν ηειηθφο έιεγρνο θαη δηελεξγνχληαη δνθηκέο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο. 

  

 Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί ή αλαζέηεη ζε 
ηξίηνπο δνθηκέο γηα λα εμαθξηβψζεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο.  Ο θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή, έθζεζε γηα ηελ επίζθεςε θαη εθφζνλ έρεη εθηειεζζεί δνθηκή, έθζεζε 
δνθηκήο. 

  

5. ήμανζη CE και Γήλωζη ςμμόπθωζηρ ΔΔ 

  

5.1. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE θαη, κε επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
ζεκείν 3.1., ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ζε θάζε θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεκείνπ 1. 

  

5.2. Ο θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη γξαπηή Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο θαη θπιάζζεη αληίγξαθφ ηεο ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο.  Η Γήισζε 
πκκφξθσζεο ΔΔ αλαθέξεη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο γηα ην νπνίν έρεη 
ζπληαρζεί. 

  

6. Ο εγθαηαζηάηεο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ζηελ 
αγνξά ηνπ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο- 

  

 (α) ηνλ ηερληθφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην ζεκείν 3.1(ζη)· 

   

 (β) ην θάθειν πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.1(ε)· 

   

 (γ) ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην ζεκείν 3.5· 

   

 (δ) ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ 
ζεκείνπ 3.5 θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

   

7. Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ θνηλνπνηνχζα αξρή γηα ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ ρνξεγνχληαη ή απνζχξνληαη θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηεο, πεξηνδηθά ή εθφζνλ ηνπ 
δεηεζεί, ηνλ θαηάινγν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί, αλαζηαιεί ή ζηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί 
πεξηνξηζκνί κε άιιν ηξφπν. 

  

 Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο γηα ηηο απνθάζεηο 
έγθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ηηο νπνίεο έρεη απνξξίςεη, αλαζηείιεη ή αλαθαιέζεη θαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, 
γηα ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο πνπ ρνξήγεζε. 

  

 Ύζηεξα απφ αίηεζε, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ αληίγξαθν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ ρνξήγεζε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 

  

8. Δμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο 

 

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 3.1, 3.5, 5 θαη 6 είλαη δπλαηφλ λα 
εθπιεξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙI 

(Καλνληζκνί 16, 18, 20, 23, 27 θαη 32) 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΠΛΗΡΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

(Δλφηεηα Η) 

 

1. Η ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο γηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο είλαη ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο φπνπ έλαο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί 
ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ελφο θαηαζθεπαζηή γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο ζρεδηάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη, ειέγρνληαη θαη δνθηκάδνληαη ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο εθαξκνζηέεο 
βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I θαη λα επηηξέςνπλ ζηνλ αλειθπζηήξα, ζηνλ νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί 
νξζά, λα ηθαλνπνηεί απηέο ηηο απαηηήζεηο. 

  

2. Τποσπεώζειρ ηος καηαζκεςαζηή 

  

 Ο θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηνλ ηειηθφ έιεγρν 
θαη ηηο δνθηκέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 3, θαη 
ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4. 

  

3. ύζηημα ποιόηηηαρ 

  

3.1. Ο εγθαηαζηάηεο ππνβάιιεη αίηεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζε έλαλ (1)  θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ.  Η αίηεζε πεξηιακβάλεη- 

  

 (α) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ· 

   

 (β) ηε δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ ζρεδηάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη, επηζεσξνχληαη θαη δνθηκάδνληαη 
ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο· 

   

 (γ) φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ 
πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ· 

   

 (δ) ηερληθφ θάθειν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο A, ζεκείν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV γηα έλα (1) κνληέιν θάζε 
θαηεγνξίαο θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ γηα αλειθπζηήξεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί· 

   

 (ε) ην θάθειν ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο· 

   

 (ζη) γξαπηή δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ. 

  

3.2. Σν ζχζηεκα πνηφηεηαο εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεκείνπ 1.  Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν 
θαηαζθεπαζηήο ηεθκεξηψλνληαη, ζπζηεκαηηθά θαη κε ηάμε, θαη ιακβάλνπλ ηε κνξθή γξαπηψλ πνιηηηθψλ, 
δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ.  Ο θάθεινο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ 
πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο, ησλ ζρεδίσλ, ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο. 

  

 Πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα θαηάιιειε πεξηγξαθή- 

  

 (α) ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ φζνλ 
αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο· 

   

 (β) Σσλ πξνδηαγξαθψλ ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη, ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα δελ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ ή δελ πξφθεηηαη λα 
εθαξκνζηνχλ πιήξσο, ηα κέζα, πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ άιισλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεκείνπ 1· 
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 (γ) ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη εμαθξίβσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, 
ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ρξήζε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο· 

   

 (δ) ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ 
θαη ησλ ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ· 

   

 (ε) ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ δηεμάγνληαη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή, θαη ηε ζπρλφηεηα 
δηεμαγσγήο ηνπο· 

   

 (ζη) ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο, ζηνηρεία δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο νξγάλσλ, 
εθζέζεηο  γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ∙ 

   

 (δ) ησλ κέζσλ επηηήξεζεο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ηνπ απαηηνχκελνπ επηπέδνπ 
ζρεδηαζκνχ θαη πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο. 

  

3.3. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην ζεκείν 3.2.  Σεθκαίξεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο απηέο ζε ζρέζε 
κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεηηθνχ 
ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ. 

  

 Δπηπιένλ ηεο πείξαο ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, ε νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα (1) 
ηνπιάρηζηνλ κέινο, ην νπνίν έρεη πείξα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη γλσξίδεη ηηο 
βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα I.  Η δηαδηθαζία ειέγρνπ πεξηιακβάλεη επίζθεςε 
αμηνιφγεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

  

 Η νκάδα ειεγθηψλ αλαζεσξεί ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1(δ), γηα λα επαιεζεχζεη ηελ 
ηθαλφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή λα εληνπίδεη ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 
I θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο κε ηηο απαηηήζεηο απηέο. 

  

 Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή θαη θαηά πεξίπησζε, ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ.  Η 
θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

3.4. Ο θαηαζθεπαζηήο δεζκεχεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο 
έρεη εγθξηζεί, θαη λα ην ζπληεξεί ψζηε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα λα δηαηεξεί ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

  

3.5. Ο θαηαζθεπαζηήο ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε 
ζρεδηαδφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ην 
ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο εμαθνινπζεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζεκείν 3.2. ή εάλ είλαη αλαγθαία λέα αμηνιφγεζε. 

  

 Κνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή.  Η θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 
θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

4. Δπιηήπηζη με εςθύνη ηος κοινοποιημένος οπγανιζμού 

  

4.1. θνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιηζζεί φηη ν θαηαζθεπαζηήο πιεξνί δεφλησο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

  

4.2. Ο θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο, ηελ πξφζβαζε ζηνπο 
ρψξνπο ζρεδίαζεο, θαηαζθεπήο, επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο, ηδίσο- 

 

 (α) ην θάθειν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο· 
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 (β) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ζρεδηαζηηθφ ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, φπσο 
είλαη ηα απνηέιεζκα αλαιχζεσλ, ππνινγηζκνί, δνθηκέο· 

   

 (γ) ηνπο ηερληθνχο θαθέινπο γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί· 

   

 (δ) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο νη νπνίνη πξνβιέπνληαη γηα ην θαηαζθεπαζηηθφ ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο, φπσο είλαη νη εθζέζεηο ειέγρνπ θαη ηα ζηνηρεία δνθηκψλ, ζηνηρεία βαζκνλφκεζεο νξγάλσλ, 
εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ. 

   

4.3. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηελεξγεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί 
θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. 

  

4.4. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ 
θαηαζθεπαζηή.  Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί ή 
αλαζέηεη ζε ηξίηνπο δνθηκέο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο.  Παξέρεη ζηνλ 
θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη αλ πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, έθζεζε δνθηκήο. 

5. ήμανζη CE και Γήλωζη ςμμόπθωζηρ ΔΔ 

5.1. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE θαη κε επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
ζεκείν 3.1., ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ ελ ιφγσ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ζε θάζε επηκέξνπο θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζεκείνπ 1. 

  

5.2. Ο θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη γξαπηή Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο 
γηα αλειθπζηήξεο θαη θπιάζζεη αληίγξαθφ ηεο ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ζηελ αγνξά.  Η Γήισζε 
πκκφξθσζεο ΔΔ πξνζδηνξίδεη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο γηα ην νπνίν έρεη 
ζπληαρζεί. 

  

6. Ο θαηαζθεπαζηήο, γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ ζηνηρείνπ 
αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο, δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο- 

  

 (α) ην θάθειν πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.1(ε)· 

   

 β) ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1.(δ)· 

   

 (γ) ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ ζεκείνπ 3.5· 

   

 (δ) ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηξίηε παξάγξαθν 
ηνπ ζεκείνπ 3.5. θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

   

7. Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ θνηλνπνηνχζα αξρή ηνπ γηα ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο ηνπ 
πιήξνπο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ ρνξεγνχληαη ή απνζχξνληαη θαη ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Κνηλνπνηνχζαο 
Αξρήο ηνπ, πεξηνδηθά ή εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηνλ θαηάινγν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί, 
αλαζηαιεί ή ζηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί κε άιιν ηξφπν. 

  

 Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο γηα ηηο απνθάζεηο 
έγθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ηηο νπνίεο έρεη απνξξίςεη, αλαζηείιεη ή απνζχξεη θαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, 
γηα ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο πνπ ρνξήγεζε. 

  

 Ύζηεξα απφ αίηεζε, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ αληίγξαθν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ ρνξήγεζε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 

Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαηεξεί αληίγξαθν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο, ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο θαη ησλ 
πξνζζεθψλ ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα πεξίνδν δεθαπέληε (15) εηψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. 

Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 3.1., 3.5., 5. θαη 6. είλαη δπλαηφλ λα 
εθπιεξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 

 

 

 

8. 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙΙ 

(Καλνληζκνί 17, 18, 20, 23 θαη 27) 

 

ΣΔΛΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

1. Ο ηειηθφο έιεγρνο είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαηά ηελ νπνία ν θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο δηαπηζηψλεη θαη πηζηνπνηεί φηη έλαο (1) αλειθπζηήξαο πνπ δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ 
ή έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο πιεξνί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

2. Τποσπεώζειρ ηος εγκαηαζηάηη 

  

 Ο εγθαηαζηάηεο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ν αλειθπζηήξαο πνπ εγθαζηζηά λα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ θαη θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I θαη κε έλα (1) απφ ηα αθφινπζα: 

  

 (α) Δγθεθξηκέλν ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζε πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ· 

   

 (β) αλειθπζηήξα πνπ ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ζχζηεκα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα XI θαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, αλ ν ζρεδηαζκφο δελ είλαη πιήξσο ζχκθσλνο 
κε ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα. 

  

3. Σελικόρ έλεγσορ 

  

 Κνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηεο επηινγήο ηνπ εγθαηαζηάηε δηελεξγεί ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηνπ αλειθπζηήξα πνπ 
πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλειθπζηήξα κε ηηο βαζηθέο 
απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I πνπ εθαξκφδνπλ. 

  

3.1. Ο εγθαηαζηάηεο ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηειηθφ έιεγρν ζε έλαλ (1) κφλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ 
θαη παξέρεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

 

 (α) Σν ζρέδην ηνπ νινθιεξσκέλνπ αλειθπζηήξα· 

   

 (β) ηα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ ηειηθφ έιεγρν, θαη ηδίσο ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ 
θπθισκάησλ ειέγρνπ· 

   

 (γ) αληίηππν ησλ νδεγηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 6.2. ηνπ Παξαξηήκαηνο I· 

   

 (δ) γξαπηή δήισζε, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ. 

   

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη ιεπηνκεξή ζρέδηα ή αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη 
αλαγθαίεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλειθπζηήξα. 

   

 Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ αλειθπζηήξα κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I πνπ 
εθαξκφδνπλ, δηελεξγνχληαη νη θαηάιιειεο έιεγρνη θαη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα 
πξφηππα ή ηζνδχλακεο δνθηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

3.2. Οη έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα (1)  απφ ηα αθφινπζα: 

  

 (α) Έιεγρν ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.1. γηα λα εμαθξηβσζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ 
αλειθπζηήξα κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν αλειθπζηήξα πνπ ππφθεηηαη ζε πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ 
ζχκθσλα κε ην Μέξνο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο IV· 

   

 (β) έιεγρν ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.1. γηα λα εμαθξηβσζεί φηη ν αλειθπζηήξαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ αλειθπζηήξα πνπ ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε έλα (1) εγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα XI θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζρεδηαζκφο δελ είλαη πιήξσο 
ζχκθσλνο κε ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, κε ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ζρεδηαζκνχ ΔΔ. 
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3.3. Οη δνθηκέο ηνπ αλειθπζηήξα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 

 (α) Σε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα ρσξίο θνξηίν θαη κε ην κέγηζην θνξηίν γηα λα εμαθξηβσζεί ε νξζή 
ζπλαξκνιφγεζε θαη ε νξζή ιεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο (ηεξκαηηθά δηαδξνκήο, ζπζθεπέο 
ελδαζθάιηζεο θ.ά.)· 

   

 (β) ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα ππφ ην κέγηζην θνξηίν θαη ρσξίο θνξηίν γηα λα εμαθξηβσζεί ε νξζή 
ιεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο· 

   

 (γ) ζηαηηθή δνθηκή κε θνξηίν ίζν πξνο 1,25 θνξέο ην νλνκαζηηθφ θνξηίν. 

   

 Σν νλνκαζηηθφ θνξηίν είλαη εθείλν ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  

 Μεηά ηηο δνθηκέο απηέο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο βεβαηψλεηαη φηη δελ πξνθιήζεθε θακία παξακφξθσζε ή 
δεκία πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη επηθίλδπλε ηε ρξήζε ηνπ αλειθπζηήξα. 

  

4. Δάλ ν αλειθπζηήξαο πιεξνί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I, ν θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο ηνπνζεηεί ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ ή ην αλαζέηεη ζε ηξίηνπο, δίπια ζηε ζήκαλζε CE ζχκθσλα 
κε ηνλ Καλνληζκφ 19 θαη ζπληάζζεη πηζηνπνηεηηθφ ηειηθνχ ειέγρνπ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη έιεγρνη θαη νη 
δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ζπκπιεξψλεη ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ παξαθνινχζεζεο πνπ 
αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  

 Δάλ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αξλεζεί λα ρνξεγήζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηειηθνχ ειέγρνπ, εθζέηεη ιεπηνκεξψο 
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρνξήγεζε ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαη αλαθέξεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα 
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ.  Η λέα αίηεζε ηνπ εγθαηαζηάηε γηα ηειηθφ έιεγρν ηνπ αλειθπζηήξα ππνβάιιεηαη ζηνλ 
ίδην θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. 

  

5. ήμανζη CE και Γήλωζη ςμμόπθωζηρ ΔΔ 

  

5.1. Ο εγθαηαζηάηεο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν θάζε αλειθπζηήξα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη κε επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1, ηνλ 
αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δίπια ζηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν ηνπ αλειθπζηήξα. 

  

5.2. Ο εγθαηαζηάηεο ζπληάζζεη γξαπηή Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε αλειθπζηήξα θαη δηαηεξεί αληίγξαθφ ηεο 
θαη αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηειηθνχ ειέγρνπ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο επί δέθα (10) έηε απφ ηε 
δηάζεζε ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά.  ηελ αξκφδηα αξρή δηαηίζεηαη, εθφζνλ ην δεηήζεη, αληίγξαθν ηεο 
Γήισζεο πκκφξθσζεο ΔΔ. 

  

6. Η Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηειηθνχ ειέγρνπ θαηφπηλ 
αηηήκαηνο. 

  

7. Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

  

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εγθαηαζηάηε πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 3.1 θαη 5 είλαη δπλαηφλ λα εθπιεξψλνληαη απφ 
ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
νξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙX 

(Καλνληζκνί 17, 18, 20, 23 θαη 27) 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗ 

ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

(Δλφηεηα Δ) 

 

1. Η ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηχπν κε βάζε ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ απνηειεί ην ηκήκα ηεο 
δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο φπνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο 
πξντφλησλ ελφο (1) εγθαηαζηάηε γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη αλειθπζηήξεο είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ εγθεθξηκέλν 
ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ ή κε ηνλ αλειθπζηήξα πνπ ζρεδηάδεηαη θαη 
θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα XI θαη ηθαλνπνηεί ηηο 
εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

2. Τποσπεώζειρ ηος εγκαηαζηάηη 

  

 Ο εγθαηαζηάηεο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηελ ηειηθή επηζεψξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ θαη 
ηηο δνθηκέο, φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 3, θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4. 

  

3. ύζηημα ποιόηηηαρ 

  

3.1. Ο εγθαηαζηάηεο ππνβάιιεη αίηεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ζε έλα 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ. 

  

 Η αίηεζε πεξηιακβάλεη- 

  

 (α) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε θαη εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ· 

   

 (β) φιεο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο πξνο εγθαηάζηαζε· 

   

 (γ) ην θάθειν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο· 

   

 (δ) ηνλ ηερληθφ θάθειν ησλ αλειθπζηήξσλ πξνο εγθαηάζηαζε· 

   

 (ε) γξαπηή δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ. 

  

3.2. ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, θάζε αλειθπζηήξαο εμεηάδεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζε θαηάιιειεο 
δνθηκέο, φπσο νξίδνπλ ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, ή δηεμάγνληαη ηζνδχλακεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα 
εμαθξηβσζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

 Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν εγθαηαζηάηεο αλειθπζηήξα θαηαρσξνχληαη θαηά 
ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν ζε θάθειν ππφ ηε κνξθή γξαπηψλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ.  Ο 
θάθεινο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ 
θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

  

 Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη ηδίσο επαξθή πεξηγξαθή- 

  

 (α) ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο· 

   

 β) ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ησλ επζπλψλ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 
πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο· 

   

 (γ) ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ νη νπνίεο ζα δηεμαρζνχλ πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη’ ειάρηζην ησλ δνθηκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 
VΙΙΙ· 
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 (δ) ησλ κέζσλ επηηήξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο· 

   

 (ε) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο, ζηνηρεία δνθηκψλ, ζηνηρεία βαζκνλφκεζεο, 
εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ. 

   

3.3. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν ηθαλνπνηεί ηηο 
απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2.  Σεθκαίξεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο απηέο ζε ζρέζε κε 
ηα ζηνηρεία ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεηηθνχ 
ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ. 

  

 Η νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κέινο ην νπνίν έρεη πείξα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ηερλνινγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη γλσξίδεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα I.  Η 
δηαδηθαζία ειέγρνπ πεξηιακβάλεη κηα (1) επίζθεςε αμηνιφγεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εγθαηαζηάηε θαη κηα (1) 
επίζθεςε ζε εξγνηάμην. 

  

 Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ εγθαηαζηάηε. Η θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

3.4. Ο εγθαηαζηάηεο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχζηεκα 
πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί θαη λα ην ζπληεξεί ψζηε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα λα δηαηεξεί ηελ θαηαιιειφηεηα θαη 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

  

3.4.1. Ο εγθαηαζηάηεο ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ έρεη εγθξίλεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ζρεηηθά κε 
θάζε πξνβιεπφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  

3.4.2. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ην 
ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 3.2 ή θαηά πφζνλ 
απαηηείηαη λέα αμηνιφγεζε. 

  

 Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ εγθαηαζηάηε ή, θαηά πεξίπησζε, ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ.  Η 
θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηνπνζεηεί ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ δίπια ζηε ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε 
ηνλ Καλνληζκφ 19. 

  

4. Δπιηήπηζη με εςθύνη ηος κοινοποιημένος οπγανιζμού 

  

4.1. θνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν εγθαηαζηάηεο ηεξεί νξζά ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

  

4.2. Ο εγθαηαζηάηεο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ζθνπνχο επηηήξεζεο, ζηνπο 
ρψξνπο εγθαηάζηαζεο, επηζεψξεζεο θαη δνθηκψλ θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ηδίσο- 

  

 (α) ην θάθειν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο· 

   

 (β) ηνλ ηερληθφ θάθειν· 

   

 (γ) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο, ζηνηρεία δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο 
νξγάλσλ, εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

   

4.3. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν εγθαηαζηάηεο 
δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη ρνξεγεί ζηνλ εγθαηαζηάηε έθζεζε ειέγρνπ. 

  

4.4. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηα εξγνηάμηα 
εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ. 

  

 Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, λα πξαγκαηνπνηεί ή 
λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο δνθηκέο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θαη ηνπ 
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αλειθπζηήξα.  Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί ζηνλ εγθαηαζηάηε έθζεζε γηα ηελ επίζθεςε θαη εάλ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο, έθζεζε δνθηκήο. 

  

5. Ο εγθαηαζηάηεο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δηάζεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά- 

  

 (α) ην θάθειν πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.1(γ)· 

   

 (β) ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1(δ)· 

   

 (γ) ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.4.1· 

   

 (δ) ηηο απνθάζεηο θαη ηηο εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δεχηεξε 
παξάγξαθν ηνπ ζεκείνπ 3.4.2 θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

   

6. Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή ηνπ γηα ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ ρνξεγνχληαη ή απνζχξνληαη θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηεο, πεξηνδηθά ή εθφζνλ ηνπ 
δεηεζεί, ηνλ θαηάινγν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί, αλαζηαιεί ή ζηηο νπνίεο έρνπλ 
επηβιεζεί πεξηνξηζκνί κε άιιν ηξφπν. 

  

 Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο γηα ηηο απνθάζεηο 
έγθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ηηο νπνίεο έρεη απνξξίςεη, αλαζηείιεη ή αλαθαιέζεη θαη εθφζνλ ηνπ 
δεηεζεί, γηα ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο πνπ ρνξήγεζε. 

  

 Ύζηεξα απφ αίηεζε, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ ρνξήγεζε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 

  

7. ήμανζη CE και Γήλωζη ςμμόπθωζηρ ΔΔ 

  

7.1. Ο εγθαηαζηάηεο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν θάζε αλειθπζηήξα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη, κε επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1, ηνλ 
αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δίπια ζηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν ηνπ αλειθπζηήξα. 

  

7.2. Ο εγθαηαζηάηεο ζπληάζζεη γξαπηή Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε αλειθπζηήξα θαη θπιάζζεη αληίγξαθφ 
ηεο ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ 
αγνξά.  ηελ αξκφδηα αξρή δηαηίζεηαη, εθφζνλ ην δεηήζεη, αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο ΔΔ. 

  

8. Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

  

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εγθαηαζηάηε πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 3.1, 3.4.1, 5 θαη 7 είλαη δπλαηφλ λα 
εθπιεξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X 

(Καλνληζκνί 17, 18, 20, 23 θαη 27) 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗ 

ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

(Δλφηεηα Γ) 

 

1. Η ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηχπν κε βάζε ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο γηα αλειθπζηήξεο απνηειεί 
ην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο φπνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην 
ζχζηεκα πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο ελφο εγθαηαζηάηε γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη αλειθπζηήξεο πνπ 
εγθαζίζηαληαη είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ 
ΔΔ ή κε ηνλ αλειθπζηήξα πνπ ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ εγθαηαζηάηε ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα XI θαη ηθαλνπνηεί ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

2. Τποσπεώζειρ ηος εγκαηαζηάηη 

  

 Ο εγθαηαζηάηεο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπλαξκνιφγεζε, ηελ 
εγθαηάζηαζε, ηελ ηειηθή επηζεψξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ηηο δνθηκέο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην ζεκείν 3 θαη 
ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζεκείν 4. 

  

3. ύζηημα ποιόηηηαρ 

  

3.1. Ο εγθαηαζηάηεο ππνβάιιεη αίηεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, ζε έλαλ (1) θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ. 

  

 Η αίηεζε πεξηιακβάλεη- 

  

 (α) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε θαη, εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, θαζψο θαη 

   

 (β) φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο πξνο εγθαηάζηαζε· 

   

 (γ) ην θάθειν ηνπ ζπζηήκαηνο  πνηφηεηαο· 

   

 (δ) ηνλ ηερληθφ θάθειν ησλ αλειθπζηήξσλ πξνο εγθαηάζηαζε· 

   

 (ε) γξαπηή δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ. 

   

3.2. Σν ζχζηεκα πνηφηεηαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ αλειθπζηήξσλ κε ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο 
απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  

 Όια ηα ζηνηρεία, νη απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη εγθαηαζηάηεο θαηαρσξνχληαη θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη 
νξζνινγηθφ ηξφπν ζε θάθειν ππφ ηε κνξθή γξαπηψλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ.  Ο θάθεινο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο, ησλ ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ 
θαη θαθέισλ. 

  

 Πεξηιακβάλεη ηδίσο επαξθή πεξηγξαθή- 

  

 (α) ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ φζν 
αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο· 

   

 (β) ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 
ζπζηεκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη· 

   

 (γ) ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε· 
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 (δ) ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ηα ζηνηρεία δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 
εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ· 

   

 (ε) ησλ κέζσλ επηηήξεζεο πνπ επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε επίηεπμε ηεο απαηηνπκέλεο πνηφηεηαο ηνπ 
αλειθπζηήξα θαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

  

3.3. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηεί ηηο 
απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2.  Σεθκαίξεη φηη ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο απηέο ζε ζρέζε κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεηηθνχ ελαξκνληζκέλνπ 
πξνηχπνπ. 

  

 Η νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κέινο ην νπνίν έρεη πείξα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ηερλνινγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη γλσξίδεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ πεξηιακβάλεη κηα (1) επίζθεςε αμηνιφγεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εγθαηαζηάηε θαη κηα 
(1) επίζθεςε ζε εξγνηάμην. 

  

 Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ εγθαηαζηάηε. Η θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

3.4. Ο εγθαηαζηάηεο δεζκεχεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 
φπσο έρεη εγθξηζεί θαη λα ην ζπληεξεί ψζηε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα λα δηαηεξείηαη θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ. 

  

3.4.1. Ο εγθαηαζηάηεο ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα θάζε 
πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  

3.4.2 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ην 
ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 3.2 ή θαηά πφζνλ 
απαηηείηαη λέα αμηνιφγεζε. 

  

 Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ εγθαηαζηάηε ή, θαηά πεξίπησζε, ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ.  Η 
θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο επηζέηεη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζήο ηνπ ή κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, 
πιεζίνλ ηεο ζήκαλζεο CE ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 19 θαη 20. 

  

4. Δπιηήπηζη με εςθύνη ηος κοινοποιημένος οπγανιζμού 

  

4.1. θνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν εγθαηαζηάηεο πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

  

4.2. Ο εγθαηαζηάηεο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο, ζηνπο 
ρψξνπο θαηαζθεπήο, επηζεψξεζεο, ζπλαξκνιφγεζεο, εγθαηάζηαζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ 
παξέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ηδίσο- 

  

 (α) ην θάθειν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο· 

   

 (β) ηνλ ηερληθφ θάθειν· 

   

 (γ) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο ηηο εθζέζεηο επηζεψξεζεο, ηα ζηνηρεία δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο 
νξγάλσλ, ηηο εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ. 

  

4.3. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν εγθαηαζηάηεο δηαηεξεί 
θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ εγθαηαζηάηε. 

  

4.4. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ 
εγθαηαζηάηε.  Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ν νξγαληζκφο κπνξεί, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν, λα δηεμάγεη ή λα 
αλαζέηεη ζε ηξίηνπο λα δηεμάγνπλ δνθηκέο γηα λα εμαθξηβσζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο.  Ο 
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θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί ζηνλ εγθαηαζηάηε έθζεζε επίζθεςεο θαη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο, 
έθζεζε δνθηκήο. 

  

5. Ο εγθαηαζηάηεο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ 
αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά- 

  

 (α) ην θάθειν πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.1(γ)· 

   

 (β) ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1(δ)· 

   

 (γ) ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.4.1· 

   

 (δ) ηηο απνθάζεηο θαη ηηο εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δεχηεξε 
παξάγξαθν ηνπ ζεκείνπ 3.4.2 θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

  

6. Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή ηνπ γηα ηηο εγθξίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο πνπ ρνξήγεζε ή απέζπξε, θαη ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο, 
πεξηνδηθά ή εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηνλ θαηάινγν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ηεο 
παξαγσγήο πνπ απέξξηςε, αλέζηεηιε ή ζηηο νπνίεο έρεη επηβάιεη πεξηνξηζκνχο. 

  

 Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο γηα ηηο απνθάζεηο 
έγθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ηηο νπνίεο έρεη απνξξίςεη, αλαζηείιεη ή απνζχξεη θαη, εθφζνλ ηνπ 
δεηεζεί, γηα ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ ρνξήγεζε. 

  

 Ύζηεξα απφ αίηεζε, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ αληίγξαθν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ ρνξήγεζε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 

  

7. ήμανζη CE και Γήλωζη ςμμόπθωζηρ ΔΔ 

  

7.1. Ο εγθαηαζηάηεο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν θάζε αλειθπζηήξα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη, κε επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1, ηνλ 
αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δίπια ζηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν ηνπ αλειθπζηήξα. 

  

7.2. Ο εγθαηαζηάηεο ζπληάζζεη γξαπηή Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε αλειθπζηήξα θαη δηαηεξεί αληίγξαθφ 
ηεο ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ 
αγνξά.  ηελ αξκφδηα αξρή δηαηίζεηαη, εθφζνλ ην δεηήζεη, αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο ΔΔ. 

  

8. Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

  

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εγθαηαζηάηε πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 3.1, 3.4.1, 5 θαη 7 είλαη δπλαηφλ λα 
εθπιεξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XΙ 

(Καλνληζκνί 17, 20, 23, 27 θαη 32) 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΠΛΗΡΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

(Δλφηεηα Η1) 

 

1. Η ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη εμέηαζε ζρεδηαζκνχ γηα αλειθπζηήξεο είλαη 
ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ νπνία ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα 
πνηφηεηαο ελφο (1) εγθαηαζηάηε θαη θαηά πεξίπησζε, ην ζρεδηαζκφ ησλ αλειθπζηήξσλ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη 
νη αλειθπζηήξεο πιεξνχλ ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

2. Τποσπεώζειρ ηος εγκαηαζηάηη 

  

 Ο εγθαηαζηάηεο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε 
ζπλαξκνιφγεζε, ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ ηειηθφ έιεγρν ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ηηο δνθηκέο, φπσο νξίδεη ην ζεκείν 
3 θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4. Η επάξθεηα ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο ησλ 
αλειθπζηήξσλ εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.3. 

  

3. ύζηημα ποιόηηηαρ 

  

3.1. Ο εγθαηαζηάηεο ππνβάιιεη αίηεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζε έλαλ (1) θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ. 

  

 Η αίηεζε πεξηιακβάλεη- 

 

 (α) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε θαη εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ· 

   

 (β) φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη ηδίσο 
εθείλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
αλειθπζηήξα· 

   

 (γ) ην θάθειν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο· 

   

 (δ) ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV, κέξνο Β· 

   

 (ε) γξαπηή δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ. 

   

3.2. Σν ζχζηεκα πνηφηεηαο δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ αλειθπζηήξσλ κε ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο 
απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I. Όια ηα ζηνηρεία, νη απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ πηνζεηεί ν εγθαηαζηάηεο 
θαηαρσξνχληαη θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν ζε θάθειν ππφ ηε κνξθή γξαπηψλ πνιηηηθψλ, 
δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ.  Ο θάθεινο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο επηηξέπεη εληαία εξκελεία ησλ 
πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

  

 Πεξηιακβάλεη ηδίσο επαξθήο πεξηγξαθή- 

  

 (α) ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ 
φζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο· 

   

 (β) ησλ πξνδηαγξαθψλ ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη 
ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα δελ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ πιήξσο, 
ησλ κέζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηεξνχληαη νη εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I· 
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 (γ) ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη ησλ ηερληθψλ επαιήζεπζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
ζπζηεκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ αλειθπζηήξσλ· 

   

 (δ) ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, 
ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ππνζπγθξνηεκάησλ· 

   

 (ε) ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ ζπλαξκνιφγεζεο, εγθαηάζηαζεο, ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, 
ησλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη· 

   

 (ζη) ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηελεξγνχληαη πξηλ (έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ εγθαηάζηαζεο: 
θξεάηην, ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηεο κεραλήο, θ.ιπ.), θαηά θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 
(πεξηιακβαλνκέλνπο ζε απηνχο ηνπιάρηζηνλ ησλ δνθηκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.3 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VΙΙΙ)· 

   

 (δ) ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο, ζηνηρεία δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο νξγάλσλ, 
εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ· 

   

 (ε) ησλ κέζσλ παξαθνινχζεζεο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ηνπ απαηηνχκελνπ 
επηπέδνπ ζρεδηαζκνχ θαη πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

   

3.3. Δξέηαζη ηος ζσεδιαζμού 

   

3.3.1 Δθφζνλ ν ζρεδηαζκφο δελ έρεη γίλεη εμνινθιήξνπ ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, ν θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο εμεηάδεη εάλ ν ζρεδηαζκφο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα I θαη εάλ ηηο ηθαλνπνηεί, ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ζρεδηαζκνχ ΔΔ ζηνλ εγθαηαζηάηε ζην 
νπνίν δειψλεη ηα φξηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη δίλεη ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ. 

  

3.3.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζρεδηαζκφο δελ πιεξνί ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο I, ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ζρεδηαζκνχ ΔΔ θαη ελεκεξψλεη ηνλ 
εγθαηαζηάηε ζρεηηθά αηηηνινγψληαο ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο άξλεζεο ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο παξαθνινπζεί ηηο φπνηεο εμειίμεηο ηεο γεληθψο αλαγλσξηζκέλεο ηερλνινγίαο 
απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη ν εγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα κελ πιεξνί πιένλ ηηο εθαξκνζηέεο 
βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I θαη θαζνξίδεη εάλ νη εμειίμεηο απηέο απαηηνχλ 
πεξαηηέξσ έξεπλεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνλ εγθαηαζηάηε 
ζρεηηθά. 

  

3.3.3. Ο εγθαηαζηάηεο ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο έρεη εθδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο 
ζρεδηαζκνχ ΔΔ, γηα νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I ή κε ηνπο φξνπο κε 
ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ην πηζηνπνηεηηθφ.  Γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή έγθξηζε απφ 
ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ ρνξήγεζε ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ζρεδηαζκνχ ΔΔ κε κνξθή πξνζζήθεο 
ζην αξρηθφ πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ζρεδηαζκνχ ΔΔ. 

  

3.3.4. Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή ηνπ ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά 
εμέηαζεο ζρεδηαζκνχ ΔΔ θαη/ή θάζε πξνζζήθεο ζε απηά, ηα νπνία ρνξήγεζε ή απέζπξε θαη ζέηεη ζηε δηάζεζε 
ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο, πεξηνδηθά ή εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηνλ θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο 
ζρεδηαζκνχ ΔΔ θαη/ή φισλ ησλ πξνζζεθψλ ζ’ απηά, ηα νπνία έρεη απνξξίςεη, αλαζηείιεη ή ζηα νπνία έρεη 
επηβάιεη πεξηνξηζκνχο. 

  

 Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ηα 
πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο ζρεδηαζκνχ ΔΔ θαη/ή ηηο ηπρφλ πξνζζήθεο ζ’ απηά, ηα νπνία έρεη απνξξίςεη, 
απνζχξεη, αλαζηείιεη ή ζηα νπνία έρεη επηβάιεη πεξηνξηζκνχο θαη χζηεξα απφ αίηεκα, ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 
ρνξήγεζε θαη/ή πξνζζήθεο πνπ έθαλε ζ’ απηά. 

  

 Η Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη νη άιινη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί κπνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε, λα ιάβνπλ 
αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο ζρεδηαζκνχ ΔΔ θαη/ή ησλ πξνζζεθψλ ζε απηά.  Ύζηεξα απφ αίηεζε, 
ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ θαη ησλ πνξηζκάησλ ησλ 
ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. 
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3.3.5. Ο εγθαηαζηάηεο ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο ζρεδηαζκνχ 
ΔΔ, ησλ παξαξηεκάησλ θαη ησλ πξνζζεθψλ ηνπ καδί κε ηνλ ηερληθφ θάθειν γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά. 

  

3.4. Αξιολόγηζη ηος ζςζηήμαηορ ποιόηηηαρ 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2.  Σεθκαίξεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο απηέο ζε ζρέζε κε 
ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεηηθνχ 
ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ. 

  

 Η νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κέινο ην νπνίν έρεη πείξα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ηερλνινγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ θαη γλσξίδεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. Η 
δηαδηθαζία ειέγρνπ πεξηιακβάλεη κηα (1) επίζθεςε αμηνιφγεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εγθαηαζηάηε θαη κηα (1) 
επίζθεςε ζε εξγνηάμην. 

  

 Η νκάδα ειεγθηψλ ειέγρεη ηνλ ηερληθφ θάθειν ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην ζεκείν 3.1(δ), γηα λα επαιεζεχζεη ηελ 
ηθαλφηεηα ηνπ εγθαηαζηάηε λα εληνπίδεη ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 
Ι θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο  ηνπ 
αλειθπζηήξα κε ηηο απαηηήζεηο απηέο. 

  

 Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ εγθαηαζηάηε ή, θαηά πεξίπησζε, ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ.  Η 
θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

3.5. Ο εγθαηαζηάηεο δεζκεχεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 
φπσο έρεη εγθξηζεί θαη λα ην ζπληεξεί ψζηε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα λα δηαηεξεί ψζηε λα είλαη θαηάιιειν θαη 
απνηειεζκαηηθφ. 

  

 Ο εγθαηαζηάηεο ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα θάζε 
πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζν ην 
ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 3.2 ή θαηά πφζν 
απαηηείηαη λέα αμηνιφγεζε. 

  

 Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ εγθαηαζηάηε ή, θαηά πεξίπησζε, ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. Η 
θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηνπνζεηεί ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζήο ηνπ δίπια ζηε ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε 
ηνπο Καλνληζκνχο 19 θαη 20. 

  

4. Δπιηήπηζη με εςθύνη ηος κοινοποιημένος οπγανιζμού 

  

4.1. θνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν εγθαηαζηάηεο πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

  

4.2. Ο εγθαηαζηάηεο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο, ζηνπο 
ρψξνπο ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο, εγθαηάζηαζεο, επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο 
θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, ηδίσο- 

  

 (α) ην θάθειν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο· 

   

 (β) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεδηαζηηθφ ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ, ππνινγηζκψλ, δνθηκψλ, θ.ιπ.· 

   

 (γ) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ αθνξά ηελ 
απνδνρή ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ζηνηρεία ησλ 
δνθηκψλ, ζηνηρεία βαζκνλφκεζεο ησλ νξγάλσλ, εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ. 
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4.3. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν εγθαηαζηάηεο δηαηεξεί 
θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ εγθαηαζηάηε. 

  

4.4. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ εγθαηαζηάηε ή ζηα εξγνηάμηα εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ.  Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο θαη 
εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί ή αλαζέηεη ζε ηξίηνπο δνθηκέο γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο.  Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί ζηνλ 
εγθαηαζηάηε έθζεζε γηα ηελ επίζθεςε θαη εάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο, έθζεζε δνθηκήο. 

  

5. Ο εγθαηαζηάηεο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
δηαηέζεθε ν αλειθπζηήξαο ζηελ αγνξά- 

  

 (α) ην θάθειν πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.1(γ)· 

   

 (β) ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1(δ)· 

   

 (γ) ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.5 δεχηεξν εδάθην· 

   

 (δ) ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηέηαξηε παξάγξαθν 
ηνπ ζεκείνπ 3.5 θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

  

6. Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή ηνπ γηα ηηο εγθξίζεηο ηνπ πιήξνπο 
ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ ρνξήγεζε ή απέζπξε θαη ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο, πεξηνδηθά ή 
εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηνλ θαηάινγν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πνπ απνξξίθζεθαλ, αλαζηάιεθαλ ή ζηηο νπνίεο 
επηβιήζεθαλ πεξηνξηζκνί. 

  

 Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο γηα ηηο απνθάζεηο 
έγθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, ηηο νπνίεο έρεη απνξξίςεη, αλαζηείιεη ή απνζχξεη, θαη εθφζνλ ηνπ 
δεηεζεί, ηηο απνθάζεηο έγθξηζεο πνπ ρνξήγεζε. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαηεξεί αληίγξαθν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο, ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο θαη ησλ 
πξνζζεθψλ ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα πεξίνδν δεθαπέληε (15) εηψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. 

  

 Ύζηεξα απφ αίηεζε, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ αληίγξαθν ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ ρνξήγεζε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 

  

7. ήμανζη CE και Γήλωζη ςμμόπθωζηρ ΔΔ 

  

7.1. Ο εγθαηαζηάηεο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν θάζε αλειθπζηήξα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη, κε επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1, ηνλ 
αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δίπια ζηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν ηνπ αλειθπζηήξα. 

  

7.2. Ο εγθαηαζηάηεο ζπληάζζεη γξαπηή Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε αλειθπζηήξα θαη δηαηεξεί αληίγξαθφ 
ηεο ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ 
αγνξά.  ηελ αξκφδηα αξρή δηαηίζεηαη, εθφζνλ ην δεηήζεη, αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο ΔΔ. 

  

8. Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

  

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εγθαηαζηάηε πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 θαη 7 είλαη δπλαηφλ λα 
εθπιεξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥII 

(Καλνληζκνί 17, 18, 20, 23, 27 θαη 32) 

 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ 

 

(Δλφηεηα Z) 

 

1. Η ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ επαιήζεπζε αλά κνλάδα είλαη ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ 
νπνία έλαο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί αλ ν αλειθπζηήξαο είλαη ζχκθσλνο κε ηηο εθαξκνζηέεο 
βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

2. Τποσπεώζειρ ηος εγκαηαζηάηη 

  

2.1. Ο εγθαηαζηάηεο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο λα 
δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αλειθπζηήξα κε ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα I. 

  

2.2. Η αίηεζε εμαθξίβσζεο αλά κνλάδα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζε έλαλ (1) θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο 
επηινγήο ηνπ. 

  

 Η αίηεζε πεξηιακβάλεη- 

  

 (α) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε θαη, εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ· 

   

 (β) ηνλ ηφπν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν αλειθπζηήξαο· 

   

 (γ) γξαπηή δήισζε ε νπνία δηεπθξηλίδεη φηη ε ίδηα αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιινλ kνηλνπνηεκέλν 
oξγαληζκφ· 

   

 (δ) ηερληθφ θάθειν. 

   

3. Ο ηερληθφο θάθεινο θαζηζηά δπλαηή ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλειθπζηήξα κε ηηο εθαξκνζηέεο 
βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  

 Ο ηερληθφο θάθεινο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

  

 (α) Πεξηγξαθή ηνπ αλειθπζηήξα· 

   

 (β) ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο· 

   

 (γ) εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ ζρεδίσλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ θαζψο θαη 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα· 

   

 (δ) θαηάινγν ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε· 

   

 (ε) πίλαθα ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία 
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φπνπ ηα ελαξκνληζκέλα απηά 
πξφηππα δελ έρνπλ εθαξκνζηεί, πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ 
απαηηήζεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ ησλ άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ. ε πεξίπησζε κεξηθψο εθαξκνδφκελσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, 
ν ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηα κέξε πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί· 

   

 (ζη) αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ αλειθπζηήξα· 
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 (δ) απνηειέζκαηα ησλ ζρεδηαζηηθψλ ππνινγηζκψλ πνπ έγηλαλ απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ· 

   

 (ε) ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ· 

   

 (ζ) αληίηππν ησλ νδεγηψλ ηνπ αλειθπζηήξα φπσο αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  

4. Δπαλήθεςζη 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηεο επηινγήο ηνπ εγθαηαζηάηε εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη ηνλ αλειθπζηήξα 
θαη δηελεξγεί ηηο θαηάιιειεο δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ή ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ηζνδχλακεο δνθηκέο 
γηα λα εμαθξηβψζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αλειθπζηήξα κε ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα I.  Οη δνθηκέο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.3 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VΙΙΙ. 

  

 Αλ ν αλειθπζηήξαο ηθαλνπνηεί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I, ν θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο αλαθνξηθά κε ηηο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

  

 Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ζπκπιεξψλεη ηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ παξαθνινχζεζεο πνπ 
αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 6.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  

 Δάλ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αξλεζεί λα εθδψζεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, νθείιεη λα εθζέζεη 
ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζεο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέζα.  Η λέα αίηεζε ηνπ 
εγθαηαζηάηε γηα επαιήζεπζε αλά κνλάδα ππνβάιιεηαη ζηνλ ίδην θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. 

  

 Ύζηεξα απφ αίηεζε, ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο 
πνπ ρνξεγεί ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 

  

5. ήμανζη CE και Γήλωζη ςμμόπθωζηρ ΔΔ 

  

5.1. Ο εγθαηαζηάηεο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν θάζε αλειθπζηήξα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη, κε επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2.2, ηνλ 
αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ δίπια ζηε ζήκαλζε CE ζην ζαιακίζθν ηνπ αλειθπζηήξα. 

  

5.2. Ο εγθαηαζηάηεο ζπληάζζεη γξαπηή Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε αλειθπζηήξα θαη δηαηεξεί αληίγξαθφ ηεο 
ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά.  
ηελ αξκφδηα αξρή δηαηίζεηαη, εθφζνλ ην δεηήζεη, αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο ΔΔ. 

  

6. Ο εγθαηαζηάηεο θπιάζζεη, καδί κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, αληίγξαθν ηεο Γήισζεο πκκφξθσζεο ζηε δηάζεζε ηεο 
αξκφδηαο αξρήο γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά. 

  

7. Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

  

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εγθαηαζηάηε πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 2.2 θαη 6 είλαη δπλαηφλ λα εθπιεξψλνληαη απφ 
ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
νξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 

  

2151



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XΙΙΙ 

(Καλνληζκνί 21, 22 θαη 24) 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

  

1. Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ζπγθξνηείηαη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη πξέπεη λα 
δηαζέηεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

  

2.1 Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα είλαη ηξίηνο θνξέαο, αλεμάξηεηνο απφ ηνλ 
νξγαληζκφ ή ηνλ αλειθπζηήξα ή ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ αμηνινγεί. 

  

2.2 Οξγαληζκφο πνπ αλήθεη ζε έλσζε επηρεηξήζεσλ ή επαγγεικαηηθή νκνζπνλδία πνπ εθπξνζσπεί ηηο 
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, παξνρή, ζπλαξκνιφγεζε, ρξήζε ή 
ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο ηα νπνία 
αμηνινγεί, κπνξεί λα ζεσξείηαη νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ θαη ε 
απνπζία ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ είλαη απνδεδεηγκέλεο. 

  

3.1 Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ηα δηεπζπληηθά ηνπ ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη 
αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δελ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε 
ην ζρεδηαζηή, θαηαζθεπαζηή, πξνκεζεπηή, εγθαηαζηάηε, αγνξαζηή, ηδηνθηήηε, ρξήζηε ή ζπληεξεηή ησλ 
αλειθπζηήξσλ ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο πνπ αμηνινγνχλ νχηε κε ηνλ 
αληηπξφζσπν ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ. 

  

3.2 Απηφ δελ απνθιείεη ηε ρξήζε αμηνινγεκέλσλ αλειθπζηήξσλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ή ηε 
ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο γηα 
πξνζσπηθνχο ζθνπνχο. 

  

3.3 Σν γεγνλφο απηφ δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ηερληθήο θχζεο κεηαμχ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εγθαηαζηάηε θαη ηνπ νξγαληζκνχ. 

  

4.1 Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ηα δηεπζπληηθά ηνπ ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη 
αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δελ πξέπεη λα εκπιέθνληαη 
άκεζα ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ παξαγσγή ή ζηελ θαηαζθεπή, ζηελ εκπνξία, ζηελ εγθαηάζηαζε, ζηε ρξήζε ή 
ζηε ζπληήξεζε ησλ ελ ιφγσ αλειθπζηήξσλ ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα 
αλειθπζηήξεο νχηε εθπξνζσπνχλ κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

  

4.2 Γελ αλαιακβάλνπλ θακηά δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα ζίμεη ηελ αλεμάξηεηε θξίζε ή ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο 
ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο γηα ηηο νπνίεο αηηνχληαη έγθξηζε. Σνχην 
ηζρχεη ηδίσο γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

  

4.3 Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
ζπγαηξηθψλ ή ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο δελ επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ 
ακεξνιεςία ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. 

  

5. Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξέπεη λα εθηεινχλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηελ 
απαηηνχκελε ηερληθή επάξθεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη νθείινπλ λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ θάζε 
πίεζε θαη πξνηξνπή, θπξίσο νηθνλνκηθή, πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπο ή ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο απηψλ, ηδηαίηεξα απφ πξφζσπα ή νκάδεο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ 
ζπκθέξνλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. 

  

6.1 Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί φια ηα θαζήθνληα ηα 
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
Παξαξηεκάησλ IV έσο ΥΙΙ θαη γηα ηα νπνία αηηείηαη έγθξηζε, είηε πξφθεηηαη γηα θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη 
απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ή εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ. 

  

6.2 Αλά πάζα ζηηγκή θαη γηα θάζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη γηα θάζε είδνο ή θαηεγνξία 
αλειθπζηήξσλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο γηα ηα νπνία είλαη 
θνηλνπνηεκέλνο, ν νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ- 
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 (α) ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηηο ηερληθέο γλψζεηο θαη ηελ επαξθή θαη θαηάιιειε πείξα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο· 

   

 (β) ηηο αλαγθαίεο πεξηγξαθέο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ε αμηνιφγεζε 
ζπκκφξθσζεο θαη εμαζθαιίδνληαη ε δηαθάλεηα θαη ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο απηψλ ησλ 
δηαδηθαζηψλ.  Γηαζέηεη ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηάθξηζε 
κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ηα νπνία, εθφζνλ εγθξηζεί, ζα εθηειεί σο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θαη 
νηαζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο· 

   

 (γ) ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο 
κηαο επηρείξεζεο, ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ηε δνκή ηεο, ην βαζκφ 
πνιππινθφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ πξντφληνο θαη ην καδηθφ ή ελ ζεηξά ραξαθηήξα ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

  

6.3 Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο θαη έρεη πξφζβαζε ζε φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ ή εγθαηαζηάζεηο. 

  

7. Σν πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
πξέπεη λα δηαζέηεη- 

  

 (α) πιήξε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε νπνία θαιχπηεη φια ηα θαζήθνληα αμηνιφγεζεο 
ηεο ζπκκφξθσζεο γηα ηα νπνία αηηείηαη έγθξηζε ν νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο· 

   

 (β) επαξθή γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ δηελεξγεί θαη επαξθέο θχξνο γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ· 

   

 (γ) θαηάιιειεο γλψζεηο θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 
I, ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνπλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ελσζηαθήο 
λνκνζεζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο· 

   

 (δ) ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα λα θαηαξηίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά, ηα πξαθηηθά θαη ηηο εθζέζεηο πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ αμηνινγήζεσλ. 

  

8.1 Η ακεξνιεςία ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ησλ αλψηαησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλε. 

  

8.2 Οη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δελ πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αμηνινγήζεσλ 
πνπ δηελεξγνχληαη νχηε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ απηψλ. 

  

9. Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα ζπλάπηεη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο. 

  

10. Σν πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δεζκεχεηαη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ 
απφξξεην γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
ζχκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα IV έσο ΥΙΙ ή νπνηαδήπνηε εθηειεζηηθή δηάηαμε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, 
εμαηξνπκέλεο ηεο ζρέζεο κε ηελ αξκφδηα αξρή ζην νπνίν δηεμάγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
Σα δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο πξνζηαηεχνληαη. 

  

11. Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ηππνπνίεζεο ή εμαζθαιίδνπλ φηη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, θαζψο θαη γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ γηα αλειθπζηήξεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 36 ηεο Οδεγίαο 2014/33/ΔΔ.  Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
εθαξκφδνπλ σο γεληθέο νδεγίεο ηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ 
εξγαζηψλ ηεο νκάδαο απηήο. 
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