
    
 
 

Λήγει στο τέλος του 2021 η προθεσμία  
για την πιστοποίηση των υφιστάμενων ανελκυστήρων 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των ανελκυστήρων και η 

έκδοση Πιστοποιητικού από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου για την εξακρίβωση της ασφαλούς 

λειτουργίας τους. 

Ο έλεγχος / πιστοποίηση αφορά όλους τους ανελκυστήρες,  εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, 

πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και χώρους χρήσης από ευρύ κοινό, πραγματοποιείται  

αρχικά μετά την εγκατάσταση τους και πριν την πρώτη τους χρήση (αρχικός έλεγχος) και 

περιοδικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περιοδικός έλεγχος) και δεν πρέπει να συγχέεται με 

την τακτική συντήρηση. 

Αρκετοί υφιστάμενοι ανελκυστήρες, που έχουν εγκατασταθεί έως το 2008, λειτουργούν χωρίς 

να έχουν πιστοποιηθεί από Φορέα Ελέγχου, ενώ δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

ασφαλείας. 

Ειδικά για αυτούς τους ανελκυστήρες και προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την 

συμμόρφωση τους με τις προδιαγραφές ασφαλείας, η Πολιτεία (Υ.Α. 68781/2019/ΦΕΚ 

2760/B/3.7.2019)  έχει δώσει προθεσμία για την πιστοποίηση και την καταχώρηση τους έως την 

31/12/21. 

Καθώς η παραπάνω προθεσμία εκπνέει το τέλος του έτους, οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές των 

κτιρίων οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα για τον έλεγχο των ανελκυστήρων τους, ώστε να 

συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές ασφαλείας και να πιστοποιηθούν πριν την λήξη της  

προθεσμίας. 

Η ως άνω προθεσμία δεν αφορά υφιστάμενους ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μετά το 

2008, οι οποίοι αν δεν διαθέτουν πιστοποιητικό, θα πρέπει να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν 

άμεσα. 

Επίσης δεν αφορά τους πιστοποιημένους ανελκυστήρες, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται 

περιοδικά στα διαστήματα που ορίζει η Νομοθεσία (κάθε 1 έως 6 έτη ανάλογα με το είδος του 

κτιρίου). 

Σημειώνεται ότι για τα επαγγελματικά κτίρια και τα κτίρια για ευρύ κοινό, πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και οι απαιτήσεις  προσβασιμότητας σε εμποδιζόμενα άτομα . 

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως o κορυφαίος και πλέον αξιόπιστος φορέας ελέγχων / 

πιστοποιήσεων  στην Ελλάδα με περισσότερα από 33 χρόνια παρουσίας, έχει ελέγξει και 

πιστοποιήσει περισσότερους από 50.000 ανελκυστήρες. 

Με σκοπό την Πανελλαδική κάλυψη των ελέγχων, εκτός από τα γραφεία μας σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Κρήτη, έχουμε αναπτύξει δίκτυο Εκπροσώπων - Επιθεωρητών σε όλες 

τις μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.  

Αθήνα – 215-2157454 (κα Κ. Παπαμαστοράκη), kpapamastoraki@tuv-nord.com  

Θεσσαλονίκη – 2310-428498 (κα Κ. Κούκουρα), akoukoura@tuv-nord.com  

Κρήτη – 2810-391856 (κα Ε. Κατσαράκη), ekatsaraki@tuv-nord.com 
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