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ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΛΕΠΟΥΡΓιΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΑΚΥΣΤΗΡΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2012 

Γνωστoπolηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 7(3)(α) κα

Ο Aρxιεmθεωρητής εφαρμόζοντας τις αρμοδιότητες που παρέχονται σ' αυτόν με βάση τους 
KαvoνισμσOς 7(3)(α) και 7(3)(β) των περl Ασφάλειας και Υγεlας στην ΕργασΙα (Λειτουργlα, 
Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμούς 
γνωστοποίηση. 
1. Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναφέρεται ως η περl Ασφάλειας και ΥγεΙας mην Εργασία 
(Καθορισμός ΚριτηρΙων Αποδοχής ή Απόρριψης -
Ορισμένων Τεχνικών Παραμέτρων των Ανελκυστήρων) Γνωστοττotηση του 2013. 

κ.Δ.Π.323/2Ο13
Αρ: 4715, 20.9 ..2013 

Αρι8μός323 

ι (β) 

του 2012, εκδlδει την παρούσα . . 

ΣυνοmΙltός τlτλος. 
Τρόποι και Συχνότητα Δοκιμής ιωι Ελέγχου 

ΠiναKας. 	 2. Επειδή οι Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Ανελκυστήρων πρέπει να. έχουν κριτήρια νια να 
αποδέχονται ή απoρρlπτouν τις τεχνικές τταραμέΤΡους των ανελκυστηρων που EAtvxouv καθώς 
και να γνωρlζουν τον τρόπο και τη συχνότητα της δοκιμής και του εAtvxou οποιουδήποτε 
τμήματος. συστήμαιος ή άλλου λειτουργικού μέρους των ανελκυστήρων. αυτό ltαθορlζovται 
στον Πίνακα που ακολουθεΙ 

Ημερομηνία 3. Η παρούσα Γνωστοποlηση τiθεται σε ισχύ με τη δημοσlευc;rή της στην Επlσημη Eφημερlδα 
έναρξης ισχΟος. της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
1. 	 Καθοδήγηση - Βασικές αρχές αποδοχής ή απόρριψης για δοκιμές ή ελέγχους 

1.2. 
1.1. ΟΙ δοκιμές ή έλεγχοι δεν πρέπει να εiναι αυστηρόΤΕΡΟΙ από την αρχική δοκιμι'! ή έλt.vxo. 

ΟΙ δοκιμές" έλεγχοι δεν πρέπει να ΠΡOKαλoύv υπερβολικές κσταπονήσεις ltaI φθορές, ώστε να διατηΡElτm 
η ασφαλής !ιειτουργία του ανελκυστήρα. 

1.3. 	 Τα τμήματα, συσΤr'!μmα και άλλα λειτουργικά μέρη του ανελκυστήρα, τα οποία ενεργόποιούνται μόνο όταν 
ο ανελκυ στήρας για οποιανδήποτε αιτία λεπουργεΙ εκτός των καθορισμένων ορΙων Ί'ου, πρέπει να 
ελtγ)(oνταl και να δοκιμάζονται ώστε να αποδεικνύεται η aξIomσTia τους (π.χ. αρπάγη, διακόπτες 
υπέρβασης τέρματος διαδρομής, βαλβΙδες ασφάλειας, aπορροφητήρες κρούσης, ιc:.ά.). 

1.4. 	 Τα τμήμαΊ'α, συστήματα και άλλα λειτουργικά μέρη του ανελκυστήρα, τα οποία συνεισφέρουν στην ασφαλή 
λειτουργία του ανελκυστήρα όταν λειτουργεl εντός των καθορισμένων ορΙων του. πρέπει να ελέγχονται και 
να δoιc:ιμάζoνται ώστε να απoδεικvύεται η αξιοπιστία τους (π.χ. περιβλήματα, προφυλακτήρες ή άλλα 
προφυλακτικά m:ριβλήματα, διαιάξεις μΑVΔΆλωσης, συσιήματα ελέγχου κανovικής λι:ιτουργ{ας, συστήμαιa . . Eλtvxou ορίων διαδρομής, συστήμαιαπέδησης, κ.ά.). . 

1.5. 	 Η διενέργεια δοκιμών και ελtvxων που πρστεΙvoνται από τους κατασκευαστές 'μΠΟΡεί να Εφαρμόζεται. μετά 
από. συνεννόηση μεταξύ του Εξοumοδοτημένοu Eλεγκrή Ανελκυστήρων (ΕΕΑ) και του Συντηρητή-
Ανελκυστήρων (ΣΑ). 

, .6. Εάν απαιτείται, οι συσκευές και τα Εξσρτήματα. τα οποία επιδέχονται συντήρηση Ι επιδιόρθωση, μπορούν 
να αποσυναρμολογούνται για να διαπιστώνεται η ακεραιότητα και αξιοπιστlα τους, ιc:ατότπν εΚΙ'ίμησης των' 
κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα παρόντα σ' αυτή την εργασfα πρόσωπα και μετά από συνεννόηση 
μεταξύ των ΕΕΑ και ΣΑ (π.χ. μειωτήρας στροφών). 

1.7. 	 Οι μη καταmροφικές μέθοδοι αξιολόγησης ελαπωμάτων σε μετQλλικές καιασκευές, όπως εΙναι οι 
υΠέρηχοι, η μέθοδος των IJαyVΗflKiliv σωμαflδίω\l, τα διεισδυτικά υγρά κ.ά.,μποροΟν να εφαρμόζονται 
(π.χ. σε τροχαλίες ή άξονες) από προσοντούχα πρόσωπα με κατάλληλα βαθμοvoμημένο εξοπλισμό και τα 
αποτελέσματα πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτώς. 

1.8. 	 Το Παράρτημα Δ με τίτλο «Έλεγχοι και Δοκιμές ΠΡΝ την πρώτη λειτουργlα» και το Παράρτημα Ε με τ1τλο 
«Περιοδικοί Έλεγχοι και Δοκιμές» του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 81 (Μέρη 1 και 2) είναι απoδειc:τά για 
σκοπούς καθοδήγησης για τις δοκιμές και τους ελtvxους των τμημάτων, συστημάτων και όλλων 
λειτουΡγ1κών μερών των ανελκυστήρων που αναφέρονται σε αυτά. 

2. 	 Εξειδικευμένες δοκιμές και έλεγχοι 
2.1. 	 Δοκιμή και έλεγχος ττεριοριστήρα ταχύτητας και αρπάγης 
2.1.1. 	 Όπου υπάΡΧΕΙ προηγούμΕνη Έκθεση Ελέγχου με βάση τον περ[ Εργοστασlων Νόμο, Κεφ. 134, ή Δήλωση 

ΕΚ Συμμόρφωσης προς την Οδηγία 951161ΕΚ. η πρώτη δοκιμή (κατά τον πρώτο έλεγχο) πρέπει να yiνεται 
χωρίς φορτlο. Όπου δεiι υπάρχει η mo πάνω ΈκθΕση Ελέγχου, η δοκιμή πρέπει να γίνεται με ονομαστικό 
φορτίο. Όπου διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης προς την Οδηγία 95/16ΙΕΚ και 
εφόσον ο ανελκυστήρας διατέθηΚΕ στην αγορά μετά την 1 η Μοίου 2004, δεν πρέπει γίνεται έλεγχος, αλλά 
να ειδοποιείται το οικείο Επαρχιακό Γραφεlο Εmθεώρησης Epγασfας. 

2.1.2. Η επόμενη δοκιμή πρέΠει να γίνεται μετά από 6 χρόνια με ονομοστικό φoρτfo. 
2.1.3. 	 Όπου δεν υπάρχει τροχαλία δοκιμής, πρέπει να γίνεται δοκιμή χωρίς φορτ[ο με XεΙΡOKiνητη ενεργσιτοlηση 

του περιοριστήρα ταχύτητας και στη συνέχεια να αφαιρείται το συρματόσχΟΝΟ για να δοιαμόζετσι ο 
περιοριστήρας (ταχύτητα ενεργοποΙησης, λε"ουργία ηλεκτρικού διακόπτη). 



στoιχεlαασφάλειας), 

2.5.4. 

• 

κινδύνων. 

3. 
ανελκυσΠ;ρα 

3.1 . 

2159 

2.1.4. 	 Μετά από ρ(ιθμιση, διόρθωση ή αντικατάσταση του περιοριστήρα ταχύτητας ή του συρματόσχοινου του ή 
της αρπάγης, πρέΠΕΙ να γΙνεταl δοκιμή με ονομαστικό φοΡτίό. 

' . .
2.2. 	 Δοκιμή και έλεγχος βαλβΙδας ασφάλΕιας και αρπιiγης υδραυλικοίι ανελκυστήρα 
2.2.1. Όπόυ υπάΡΧΕΙ προηγο(ιμενη ΈκθεΟη Ελέγχου ή Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης προς την Οδηγ/α 951161ΕΚ, η 

πρώτη δοκιμή (κατά τον πρώτο έλεγχο) πρέπει vα γlνετω xωρlς φOρτlo. . Όπου δεν υπάΡΧΕΙ η mo πάνω 
Έκθεση Eλtγxoυ, η δοκιμή πρέΠΕΙ νρ γ1νεται με οvoμασπκό φορτιο. Όπου διαπlστώνεΤUΙ ότι δεν υπάρχει 
Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης προς την Οδηγlα 9511βΙΕΚ και εφόσον ο ovελιαιστήρας διατέθηκε στην αγοΡό 

·μετά.την 1η MdΓou 2004, δεν πρέm:ι να γίνεται tλΕVXoς, αλλά να ειδοποιείται τοοll(εlο Επαρχιακό Γραφείο .
ΕπιθΕώρησης Εργασίας. 

2.2.2. Η επόμενη δοκιμή πρέπει να γlνεταl μετά από 6 χρόνια με ονομαστικό φoρτlo .. 
2.2.3. Μετά από ρύθμιση, διόρθωση ή αντικατάσταση της βαλβΙδας ασφάλειας ή της αρπάγης 

ανελκυστήρα upttfEI να yiνεται δοκιμή με ονομαστικό φορΠο. 
υδραυλικού . 

2.3. 	 Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης συρματόσχοινων άνάρτησης, περιοριστήρα ταχύτητας και ττuρελKόμενων 
Ειδών 

2.3.1. 	 Καθοδήγηση μΠορεί να λαμβάνεται από τους καιασκευαστές των συρματόσχοινων για τον αριθμό, τη θέση 
και την έκταση των κομμένων συρματιδlων, τη μείωση της διαμέτρου, την οξείδωση, Κ.λπ. (δηλαδή ιcριτήρια 
απόρριψης) καθώς και από το διεθνές πρότυπο Ι50 4344: 2012 με τlτλο _5teeI wlre ropes for IIfl6 -
Mlnimum Requ/rements» (ΧαΜβδινα συ ρματόσχοινα για άνελκυστήρες .:... Ελάχιστες Aπαπ σεις), 
λαμβάνοντας uπ' όψη και τις σuνθι'Ίκες λειτoυργfας και χρήσης του ανελκυστήρα. 

2.3.2. Αξιολόγηση πιθανότητας και εlδους ασroχlας. 
2.3.3. Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λεπoυpylας. 
2.3.4. Προλητττική αντικατάσταση (απόρριψη) ή αποδοχή. 
2.3.5. 	Για ελαστικούς (rubber) ιμάντες ανlΙρτησης, οι Ο11Οlοι περιέχουν συρματόσχοινα, πρέπει να αναζηπlται 

, καθοδήγηση από τον κατα01( υαστή νια τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης. 
2.4. 	 κριτηρια αποδοχής fι απόρριψης αλυσίδων (καδένων) ανάρτησης και παρελκόμενων Ειδών 
2:4.1 . . Καθοδήγηση μπορεl να λαμβάνεται από τους κατασκευαστές των αλυσlδων ανάρτησης και των . 

παρελκόμενων ειδών. ΟπριαδήπΟΤΕ μείωση διάστασης σε .οποlοδήΠΟΤΕ μέρος της αλuσlδας ανάρτησης 
δεν πρέπει να υπερβσ,1νει το 5% της αρχικής διάστασης. Η εmμήκuvση κάθε :ενός κρlκου τής αλυσ1δας 
ανόρτησης δεν πρέπει να υπερβα1νει το 3% του αρχικού μήκους της. Πρέπει, mlσης, να λαμβάνονται υπ' 
όψη οι συνθήκες λειτουργlας και χρήσης του ανελκυστήρα. 

2.4.2. Aξιoλζlγηση πιθανότητας και εiδoυς αστoxιaς. 
2.4.3. Οπτικός έλέγχος και δOKιμ ' λειτoυργlας. 
2.4.4. Προληmlκή αντικατάσταση (απόρριψη) ή αποδοχή. . 
2.5. Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης συσκευών ασφάλειας (π.χ. κατασκευαστικά 

ηλεκτρονόμων (contactors, reIays), επαφών ασφάλειας, λαδιο" υδραυλικού συστήματος 
2.5.1. Καθοδήγηση από εγχειρΙδια κατασκευαστών για μέγιστο αριθμό λειτουργιών, μέγιστο χρόνο λειτουργίας, 

μεΙωση αξlOmστtας. και μεlωση τεχνικών προδιαγραφών, λαμβάνοντας mίσης uπ' όψη τις συνθήκες 
λεlτουργlας και χρήσης του ανελκυστήρα. 

2.5.2. Αξιολόγηση πιθανότητας και εlδoυς αστoXkις . 
. 2.5:3. Οπτικός έλεγχος και δοκιμή λειτoopγfας. 

Προλητπική OVΤIKατάσΤUση (απόρριψη) ή αποδοχή. 
Mtj εξαντλητικός Kατάλoγ ς σημαντικών για την ασφάλεια τμημάτων, σvστημάτων ή άλλων λεπουργικών μερών ,ου. 

. . 
Μη εξαvrληΤΙKός ιωτάλογος τμημάτων, . συστημάτων ή άλλων λtιιουΡΥικών μερών του ανελκυστήρα, τα 
οποlα κρίνονται σημαντικό για την ασφάλεια: 

• Κατασκευαστικά στοιχε1α ασφάλειας 
• 	 Σύστημα ανάρτησης (συρματόσχοινα και παρελκόμενα εlδη. υδραυλικό σύστημα και παρελκόμενα εΙδη) 
• 	 Σύστημα πέδησης 
• 	 Μειωτήρας στροφών 


Ηλεκτρονόμοι (contactors, reIays) 

• 	 Ασφαλής αντίσταση μόνωσης κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου 
• 	 Ασφαλής συνέχεια (ακεραιότητα) των γειώσεων 
• 	 ΔιακόΠτες τέρματος διαδρομής. 

3.2. Αν μετά από μια αστοχία σε ένα τμήμα, σύστημα ή άλλο λειτουργικό μέρος του ανελκυστήρα εlναι δυνατόν 
να προκληθεί Klνδυvoς σοβαρού τραυματισμού, τόΤΕ αυτό το τμ μα, σ"στημα ή λειτουργικό μέρος αποπλεί 

. σημαντΙΚό, για την ασφάλεια, μέρος του ανελκυστήρα και αξιολογεΙται με κατάλληλη εκτίμηση των 

3.3. Ο ΕΕΑ αξlολΟΥεl την κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2. πιο πάνω όττως και τον ενδεχόμενο 
συνδυασμό των αστοχιών και αποφασΙζει για τα μέτρα που πρέπει να εισηγηθε' ή επιβάλει και στην 
Έκθεση Eλtyxoυ που εκδ1δει πρέπει ιια αΙTlολογι:1 τις ε;ν λόγω αποφάσεις και εισηγήσεις του. 

Έγινε στις 11 ΣΕΤΠεμβρίου 2013. 
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ, 

ΑΡχιmιθεωρητής. 


