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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΑΦΜ ΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E-MAIL

3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διεύθυνση Κτιρίου:  

Χρήση Κτιρίου: Κατοικιών Επαγγελματική Δημόσιος Χώρος 

Είδος Ανελκυστήρα: Ηλεκτροκίνητος Υδραυλικός 

Ατόμων Φορτίων 

Ωφέλιμο Φορτίο [Kgr]: Αριθμός Επιβατών: 

Διαδρομή Θαλάμου [m]: Αριθμός Στάσεων: Ταχύτητα [m/s]: 

Αριθμός Ανελκ/ρα: Έτος Εγκ/σης: 

Στοιχεία Εγκαταστάτη: 
(και εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία του 
Εξουσιοδοτούμενου Αντιπρόσωπου του) 

Στοιχεία Συντηρητή: 

Στοιχεία Μελετητή: 

Στοιχεία Ιδιοκτήτη/Διαχειριστή: 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εξακρίβωση ανά μονάδα Ανελκυστήρα (παράρτημα VIII της 2014/33/ΕΕ) 

Τελικός Έλεγχος Ανελκυστήρα (παράρτημα V της 2014/33/ΕΕ) 

 Έλεγχος Ανελκυστήρα με Προέγκριση (ΦΕΚ 664/Β/09.09.88) 

Περιοδικός Έλεγχος  (Αρ. Άδειας Λειτουργίας:    από     ΥΒΕΤ    ΦΟΡΕΑ) 

 Έλεγχος μετά από σημαντική τροποποίηση 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1988 ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999 ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999+Α3:2010 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1990 ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999 ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999+Α3:2010 

Β.Δ. αρ.890 Δεκ. 1968 (ΦΕΚ 311/Α) 

ΑΛΛΗ  (αναφέρετε) 

Έχω λάβει υπόψη μου τις απαιτήσεις του Παραρτήματος που συνοδεύει τη παρούσα Αίτηση, όπου περιγράφονται οι 
συμβατικές συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες ελέγχου. 

τόπος ημερομηνία 

Σφραγίδα και Υπογραφή 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ CONTROL LIFT A.E. 
Αλκίφρονος 81 & Αλκμήνης, 118 53 – Αθήνα  Τηλ: 2109410540 & 542, Fax: 2109410501 

(Αρ. Διαπίστευσης: 212  Αρ. Κοινοποίησης ΕΕ: 1685) 
ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/33/ΕE 
(ΚΥΑ 39507/167/Φ.9.2 - ΦΕΚ 1047/13.04.2016 & ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/2008 - ΦΕΚ 2604/22.12.08) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

 
Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει υποβληθεί ανάλογη αίτηση για την παραπάνω πιστοποίηση σε άλλο 
κοινοποιημένο οργανισμό και ότι τόσο εκείνος όσο και οι εμπλεκόμενοι έχουν ενημερωθεί για τα ακόλουθα. 

1. Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής δεσμεύεται να σεβαστεί την ισχύουσα νομοθεσία σε ό,τι τον αφορά. 
2. Ο εγκαταστάτης ή συντηρητής δεσμεύεται:  

 να σεβαστεί την κοινοτική οδηγία 2014/33/EE, την  ισχύουσα νομοθεσία και πρότυπα 
 να παρίσταται κατά τον έλεγχο να παρέχει τις αναγκαίες υποστηρίξεις και διευκολύνσεις στο προσωπικό της 

Control Lift A.E.  
 να προσκομίσει κατά τον έλεγχο τα κατάλληλα διακριβωμένα βάρη (εάν απαιτείται) 
 να υποβάλει τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα/τεχνικό φάκελο  

3. Τα έξοδα του ελέγχου πρέπει να πληρώνονται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της πιστοποίησης. 
4. Έχει λάβει γνώση της Διαδικασίας Παραπόνων και ενστάσεων. 
5. Παράλληλα με την αίτηση ο πελάτης της CONTROL LIFT A.E. καλείται να συνυποβάλει κάποια έγγραφα, όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
Έλεγχος Έγγραφα 

Πριν από τη θέση σε λειτουργία Τεχνικός Φάκελος όπως αναφέρεται στο σχετικό πρότυπο 

Περιοδικός Άδεια Λειτουργίας ή πιστοποιητικό προηγούμενου ελέγχου από 
αναγνωρισμένο φορέα ή προέγκριση εγκατάστασης ή αντίγραφο 
απόφασης καταχώρησης ή οικοδομική άδεια του κτιρίου ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προσδιορίζει το έτος κατασκευής.  

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης δεν είναι 
εφικτή η επισύναψη κάποιου από τα προαναφερόμενα έγγραφα, 
θα πρέπει την ημέρα της διεξαγωγής του ελέγχου ο ιδιοκτήτης / 
διαχειριστής του κτιρίου να διαθέτει σχετικό έγγραφο έτσι, ώστε 
να προσδιορίζεται το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα και 
κατά συνέπεια το πρότυπο ή/και νομοθεσία σύμφωνα με το οποίο 
θα διεξάγει ο επιθεωρητής τον έλεγχο.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως για την έκδοση του πιστοποιητικού 
απαιτείται η επισύναψη σχετικού εγγράφου. 

Μετά από τροποποίηση ή ατύχημα Έντυπα και πληροφορίες για τις τροποποιήσεις ή το ατύχημα. 

6. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να σημαίνονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο πάνω μέρος τους. 
7. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου αναλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό που 

απασχολείται από αυτόν 
8. Παροχή διευκολύνσεων προς τον ελεγκτή, όσον αφορά τη πρόσβαση σε χώρους και λειτουργίες της 

εγκατάστασης. 
9. Διατηρεί τη καθαριότητα των χώρων διεξαγωγής των ελέγχων και τις αναγκαίες διευκολύνσεις προς τον 

ελεγκτή. (Φωτισμός, ηχητική ρύπανση κλπ) 
10. Συμπεριφέρεται κόσμια στον ελεγκτή και αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποκατάστασης των παρατηρήσεων 

που είναι δυνατόν να εντοπισθούν. 
11. Ο Αιτών έχει λάβει γνώση τη δήλωση εμπιστευτικότητας της CONTROL LIFT η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

• Το προσωπικό της CONTROL LIFT A.E. δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο για οτιδήποτε 
πληροφορείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του (όχι όμως έναντι των αρμόδιων διοικητικών αρχών του 
κράτους) στο πλαίσιο της οδηγίας 2014/33/ΕΕ ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης εσωτερικού δικαίου με την 
οποία παράγει αποτέλεσμα η οδηγία αυτή. 

• Τυχόν δικαιώματα ιδιοκτησίας των πελατών της προστατεύονται από κοινοποίηση / διάθεση σε τρίτους. Οι 
επιθεωρητές και το λοιπό εμπλεκόμενο προσωπικό της CONTROL LIFT A.E. έχουν υπογράψει σχετική δήλωση 
τήρησης ανεξαρτησίας και εχεμύθειας. 

• Όταν η CONTROL LIFT A.E., απαιτείται από το νόμο ή εντέλλεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις να 
ανακοινώσει εμπιστευτική πληροφορία, ο πελάτης ή το ενδιαφερόμενο άτομο, εκτός αν απαγορεύεται από το 
νόμο, θα ειδοποιείται για τις παρεχόμενες πληροφορίες. 
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