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Λευκωσία, 13 Ιουλίου 2015 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο 

ανελκυστήρων 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Επισυνάπτεται ενημερωτικό έντυπο που έχουμε λάβει από το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το 
οποίο αφορά τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμούς του 2012. 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε φυλλάδιο με πρόσθετες πληροφορίες για 
τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων καθώς και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες.  Όλη αυτή η πληροφόρηση, οι πιο πάνω Κανονισμοί καθώς και τα 
Μητρώα με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εγκεκριμένων από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας Συντηρητών Ανελκυστήρων και Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών 
Ανελκυστήρων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας στην διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/dli. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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Ενημέρωση που ενδιαφέρει κάθε ιδιοκτήτη ανελκυστήρα 
 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012 

(Κ.∆.Π. 533/2012, 28.12.2012) 
 
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη Λειτουργία, τη Συντήρηση και τον Έλεγχο των 
Ανελκυστήρων, κάθε Ιδιοκτήτης Ανελκυστήρα πρέπει να μεριμνά για την ασφαλή 
λειτουργία του ανελκυστήρα του και να φροντίζει ώστε ότι αυτός να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (ανελκυστήρες προσώπων και προσώπων και 
αντικειμένων) ή του Παραρτήματος ΙΙ (ανελκυστήρες αντικειμένων μόνο) των πιο πάνω 
Κανονισμών.  Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την εφαρμογή συστηματικής και 
προληπτικής συντήρησης και τον περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα. 
 
Κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα φροντίζει για τη συντήρηση του ανελκυστήρα του από 
Συντηρητή Ανελκυστήρα τουλάχιστον στη συχνότητα που καθορίζεται στους 
Κανονισμούς.  ∆ηλαδή: 
 Τουλάχιστον 12 φορές ετησίως για ανελκυστήρες σε κτήρια δημόσιας χρήσης, 

κρατικά και ημικρατικά κτήρια και κτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα VIII 
των Κανονισμών (π.χ. νοσοκομεία, κλινικές, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, 
πανεπιστήμια, χώρους στάθμευσης, πολυκαταστήματα, χώροι αναψυχής και 
μαζικής συνάθροισης κοινού κ.ά.). 

 Τουλάχιστον 4 φορές ετησίως για ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρες (δηλαδή 
ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος σε ιδιωτική κατοικία, με τρόπο ώστε να 
είναι απροσπέλαστος από χώρους εκτός της ιδιωτικής κατοικίας και ο οποίος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους ενοίκους της κατοικίας και τους 
επισκέπτες τους) και ανελκυστήρες που συνδέονται με μηχανήματα και 
προορίζονται αποκλειστικά για προσπέλαση σε χώρο εργασίας. 

 Τουλάχιστον 8 φορές ετησίως για όλους τους άλλους ανελκυστήρες. 
 
Επίσης, κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα φροντίζει για τον έλεγχο του ανελκυστήρα του 
τουλάχιστον μια φορά κάθε 24 μήνες, από Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρα 
στην παρουσία του Συντηρητή Ανελκυστήρα.  Η παρουσία του Συντηρητή είναι 
απαραίτητη γιατί παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια στον ελεγκτή κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου του ανελκυστήρα. Επίσης, ενημερώνεται άμεσα για την κατάσταση του 
ανελκυστήρα και μπορεί να προχωρεί σε μικρές διορθώσεις ή ρυθμίσεις που 
απαιτούνται, ή ακόμη για τυχόν μεγαλύτερες αποκλίσεις από τις ελάχιστες τεχνικές 
απαιτήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να απαιτούν προγραμματισμό (χρόνος, κόστος) για 
την αντιμετώπισή τους. 
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Είναι εξίσου σημαντικό για την ασφάλεια των χρηστών του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης 
του ανελκυστήρα να φροντίσει όπως είναι εγκατεστημένη μέσα στο θάλαμο τηλεφωνική 
συσκευή, η οποία να λειτουργεί ώστε τυχόν πρόσωπα που θα εγκλωβιστούν να 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Συντηρητή Ανελκυστήρα, ο οποίος έχει 
υποχρέωση να τους απεγκλωβίσει. 
 
Σημειώνεται ότι στις 31.8.2015 εκπνέει η προθεσμία που καθορίστηκε στους 
Κανονισμούς για τον πρώτο έλεγχο των σε λειτουργία ανελκυστήρων από 
Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρα.  Προτρέπονται λοιπόν οι ιδιοκτήτες των 
ανελκυστήρων όπως άμεσα προγραμματίσουν τον έλεγχο του ανελκυστήρα τους 
επειδή, με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, η λειτουργία ανελκυστήρα χωρίς 
κατάλληλη σύμβαση συντήρησης ή/και χωρίς έλεγχο αποτελούν ποινικά αδικήματα. 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε φυλλάδιο με πρόσθετες πληροφορίες για 
τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων καθώς και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες.  Όλη αυτή η πληροφόρηση, οι πιο πάνω Κανονισμοί καθώς και τα 
Μητρώα με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εγκεκριμένων από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας Συντηρητών Ανελκυστήρων και Εξουσιοδοτημένων 
Ελεγκτών Ανελκυστήρων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας στην διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/dli 
 
 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
25.6.2015 
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