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  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 3562/398
Απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουρ−

γία, τον περιοδικό έλεγχο και τη συντήρηση των 
κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 [ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005].

2) Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 A) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/
1989 (ΦΕΚ 172 A) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99 A) «Συμπλήρω−
ση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989», το 
ΠΔ 342/90 [ΦΕΚ 135/Α/90] «Σύσταση Γεν. Δ/νσεων Γενι−
κής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 182/2005 [ΦΕΚ 
230/Α/2005] «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυν−
σης Ανάπτυξης και Συντονισμού της ΓΓΒ του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης» και το άρθρο 21 του Ν. 2367/1995 [ΦΕΚ 
261/Α/1995].

3) Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
141/Α/2012).

4) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).

5) Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθα−
νάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/Β/2012).

6) Το ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α΄/25.06.2010) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί−
ου σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση 
της οδηγίας 95/16/ΕΚ και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 
377/93», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7) Τον Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012) «Βελτίωση επιχει−
ρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σή−
ματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 

λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Ε΄ «Επο−
πτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών 
ποιότητας».

8) Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα ανα−
πτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α/1987).

9) Τις παρατηρήσεις της Ε.Ε., με στοιχεία C(2012) 9548, 
σχετικά με τον εθνικό κανονισμό 2012/523/GR, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παρ. 2 της οδηγίας 98/34/ΕΚ της 22ας 
Ιουνίου 1998.

10) Την ανάγκη για τον καθορισμό των αναγκαίων 
απαιτήσεων για τον αρχικό έλεγχο, τη συντήρηση και 
τον περιοδικό έλεγχο των κυλιόμενων κλιμάκων και κυ−
λιόμενων πεζόδρομων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια και η προστασία των χρηστών και του εξει−
δικευμένου προσωπικού εγκατάστασης, συντήρησης και 
ελέγχου, κατά τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση των 
εν λόγω εγκαταστάσεων.

11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός − Βασικοί Όροι

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των αναγκαίων απαιτήσεων για τον αρχικό έλεγχο, τη 
συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο των κυλιόμενων 
κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων, έτσι ώστε να εξα−
σφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία των χρηστών 
και του εξειδικευμένου προσωπικού εγκατάστασης, συ−
ντήρησης και ελέγχου, κατά τη θέση σε λειτουργία και 
τη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών.

2. Οι κυλιόμενες κλίμακες και οι κυλιόμενοι πεζόδρομοι 
που κατασκευάζονται και τίθενται σε λειτουργία μετά την 
έναρξη ισχύος του ΠΔ 57/2010, με το οποίο ενσωματώθηκε 
στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2006/42/ΕΚ, οφείλουν 
να πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων του ΠΔ αυτού.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας, νοούνται ως:
− «κυλιόμενη κλίμακα»: μηχανοκίνητη, με κλίση, συνε−

χώς μετακινούμενη σκάλα, η οποία χρησιμοποιείται για 
την άνοδο ή την κάθοδο προσώπων και στην οποία η 
επιφάνεια που μεταφέρει το χρήστη (π.χ. σκαλοπάτια) 
παραμένει οριζόντια.

− «κυλιόμενος πεζόδρομος»: μηχανοκίνητη εγκατάστα−
ση για τη μεταφορά προσώπων, στην οποία η επιφάνεια 
που μεταφέρει τον χρήστη παραμένει παράλληλη προς 
την κατεύθυνση της κίνησης και είναι συνεχής (π.χ. πα−
λέτες, ιμάντας).
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− «ιδιοκτήτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης μιας εγκατάστασης 
κυλιόμενης κλίμακας ή κυλιόμενου πεζόδρομου.

− «διαχειριστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο φέρει την ευθύνη της διαχείρισης μιας εγκατά−
στασης κυλιόμενης κλίμακας ή κυλιόμενου πεζόδρομου.

− «Εγκαταστάτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο έχει το δικαίωμα εκτέλεσης των εργασιών εγκα−
τάστασης, δηλαδή συναρμολόγησης, τοποθέτησης και 
θέσης σε λειτουργία της κυλιόμενης κλίμακας ή του 
κυλιόμενου πεζόδρομου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ−
ουσες νομοθετικές διατάξεις.

− «Συντηρητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
έχει δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης κυλιόμε−
νων κλιμάκων ή πεζόδρομων, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

− «Συντήρηση»: το σύνολο των συστηματικών ενεργει−
ών που αποσκοπούν στη δημιουργία κατάλληλων τεχνι−
κών συνθηκών, προκειμένου να επιβραδυνθεί ο ρυθμός 
φθοράς των κυλιόμενων κλιμάκων ή πεζόδρομων και να 
διασφαλιστεί η προβλεπόμενη λειτουργία τους.

− «Έλεγχος Τύπου»: διαδικασία που διενεργείται από 
αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου για την επαλήθευση της 
ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
κυλιομένων κλιμάκων ή πεζόδρομων. (Διακρίνεται σε 
Τύπου Α, Α1 και Β)

− «Φορέας ελέγχου»: οργανισμός, υπηρεσία ή νομικό 
πρόσωπο που είναι επίσημα αναγνωρισμένο και εξου−
σιοδοτημένο από εθνική αρχή για τη δραστηριοποίησή 
του σε διαδικασίες ελέγχου.

− «Βεβαίωση Ελέγχου»: έγγραφο που χορηγεί αναγνω−
ρισμένος φορέας ελέγχου βάσει του οποίου πιστοποιεί−
ται η ορθή και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων 
κυλιομένων κλιμάκων ή πεζόδρομων. (Διακρίνεται σε 
Τύπου Α, Α1 και Β)

Άρθρο 2
Απαιτήσεις για τις νέες εγκαταστάσεις

1. Οι κυλιόμενες κλίμακες και οι κυλιόμενοι πεζόδρομοι 
που τίθενται για πρώτη φορά σε λειτουργία μετά από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, υπόκεινται 
υποχρεωτικά, πριν από την πρώτη χρήση, σε αρχικό 
έλεγχο Τύπου Α, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται 
στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να επαληθευτεί η 
ορθή εγκατάσταση των κυλιόμενων κλιμάκων και των 
κυλιόμενων πεζόδρομων και να διαπιστωθεί η ασφαλής 
λειτουργία της εγκατάστασης.

Κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου τύπου Α μιας 
νέας εγκατάστασης, τα τεχνικά σημεία εξέτασης των Β 
και Γ ενοτήτων του Παραρτήματος Ι της παρούσας δεν 
αφορούν στον έλεγχο συμμόρφωσης του σχεδιασμού 
της κυλιόμενης κλίμακας ή του κυλιόμενου πεζόδρομου, 
προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της 
Οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα, αλλά 
στον έλεγχο της ακεραιότητας, της ορθής συναρμολό−
γησης, ρύθμισης και εγκατάστασής τους, σύμφωνα με 
το εγχειρίδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Ο αρχικός έλεγχος Τύπου Α διενεργείται, με ευθύ−
νη του ιδιοκτήτη / διαχειριστή της εγκατάστασης, από 
τον Φορέα Ελέγχου του άρθρου 7. Κατά τη διενέργεια 
του ελέγχου είναι υποχρεωτική η παρουσία του εγκα−
ταστάτη.

Ο Φορέας Ελέγχου χορηγεί Βεβαίωση ορθής εγκατά−
στασης και λειτουργίας τύπου Α, υπόδειγμα της οποίας 
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, συνοδευμένο υποχρεω−
τικά από την έκθεση επιθεώρησης, υπόδειγμα της οποί−
ας παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Η εν λόγω Βεβαίωση 
φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή στο χώρο 
της εγκατάστασης και αποτελεί απαραίτητη προϋπό−
θεση για την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν 
αποκλίσεις (μη συμμόρφωση) προς τις βασικές απαι−
τήσεις που Παραρτήματος Ι, ο Φορέας Ελέγχου ενημε−
ρώνει άμεσα και εγγράφως τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή, 
εισηγείται την αποκατάσταση των αποκλίσεων και θέ−
τει χρονικό διάστημα διενέργειας του επαναληπτικού 
ελέγχου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις 
(3) μήνες.

Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί 
η συμμόρφωση, χορηγείται η Βεβαίωση της παραγρά−
φου 2. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Ελέγχου υπο−
χρεούται να ενημερώσει εγγράφως, εντός 10 ημερών 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού 
ελέγχου, την αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης υπηρεσία.

Άρθρο 3
Απαιτήσεις για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις

1. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις κυλιόμενων κλιμάκων 
και κυλιόμενων πεζόδρομων που βρίσκονται σε λειτουρ−
γία πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, 
υπόκεινται υποχρεωτικά σε αρχικό έλεγχο Τύπου Α1, το 
περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα 
Ι της παρούσας.

Ο αρχικός έλεγχος Τύπου Α1 διενεργείται, με ευθύ−
νη του ιδιοκτήτη / διαχειριστή της εγκατάστασης, από 
τον Φορέα Ελέγχου του άρθρου 7 και εντός έξι (6) 
μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Κατά τη 
διενέργεια του ελέγχου είναι υποχρεωτική η παρουσία 
του υπεύθυνου συντηρητή. Ο Φορέας ελέγχου χορηγεί 
Βεβαίωση Ασφαλούς Λειτουργίας Τύπου Α1, υπόδειγ−
μα της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της πα−
ρούσας, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από την έκθεση 
επιθεώρησης, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, της παρούσας. Η εν λόγω βεβαίωση φυ−
λάσσεται από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή στο χώρο 
της εγκατάστασης.

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν 
αποκλίσεις (μη συμμόρφωση) προς τις βασικές απαι−
τήσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, ο Φορέας 
Ελέγχου ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον ιδιοκτήτη 
/ διαχειριστή, εισηγείται την αποκατάσταση των απο−
κλίσεων και θέτει το χρονικό διάστημα για τη διενέρ−
γεια του επαναληπτικού ελέγχου, το οποίο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Στην περίπτωση 
διαπίστωσης σοβαρών αποκλίσεων, ο ιδιοκτήτης / δι−
αχειριστής, κατόπιν υποδείξεως του Φορέα Ελέγχου, 
διακόπτει τη λειτουργία της εγκατάστασης καθ’ όλο το 
χρονικό αυτό διάστημα. Η σοβαρότητα των αποκλίσε−
ων θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς στην έκθεση 
επιθεώρησης.

3. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστω−
θεί η συμμόρφωση, τότε χορηγείται η Βεβαίωση της 
παραγράφου 1. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Ελέγ−
χου ενημερώνει εγγράφως και εντός δέκα (10) ημερών 
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από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού 
ελέγχου, την αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης υπηρεσία.

4. Στις περιπτώσεις απουσίας των σχετικών δικαιολο−
γητικών εγκατάστασης της κυλιόμενης κλίμακας ή του 
κυλιόμενου πεζόδρομου, το έτος εγκατάστασής τους 
τεκμαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής 
του κτηρίου.

Άρθρο 4
Περιοδικός έλεγχος

1. Όλες οι εγκαταστάσεις κυλιόμενων κλιμάκων και 
κυλιόμενων πεζόδρομων υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό 
έλεγχο Τύπου Β, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται 
στο Παράρτημα Ι, της παρούσας.

2. Οι έλεγχοι διενεργούνται με ευθύνη του ιδιοκτή−
τη / διαχειριστή της εγκατάστασης, από τον Φορέα 
ελέγχου του άρθρου 7, ο οποίος χορηγεί Βεβαίωση 
Περιοδικού Ελέγχου Τύπου Β, υπόδειγμα της οποίας 
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, συνοδευμένη υποχρε−
ωτικά από την έκθεση επιθεώρησης, υπόδειγμα της 
οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Η εν λόγω 
Βεβαίωση φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή 
στο χώρο της εγκατάστασης. Κατά τη διενέργεια του 
ελέγχου είναι υποχρεωτική η παρουσία του υπεύθυνου 
συντηρητή.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν 
αποκλίσεις (μη συμμόρφωση) προς τις βασικές απαι−
τήσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, ο Φορέας 
Ελέγχου ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον ιδιοκτήτη 
/ διαχειριστή, εισηγείται την αποκατάσταση των απο−
κλίσεων και θέτει το χρονικό διάστημα διενέργειας του 
επαναληπτικού ελέγχου, το οποίο δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Στην περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών αποκλίσεων, 
ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής, κατόπιν υποδείξεως του 
Φορέα Ελέγχου, διακόπτει για το ανωτέρω χρονικό διά−
στημα τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η σοβαρότητα 
των αποκλίσεων θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς 
στην έκθεση επιθεώρησης.

4. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί 
η συμμόρφωση, χορηγείται η Βεβαίωση της παραγρά−
φου 2. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Ελέγχου ενη−
μερώνει εγγράφως και εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, 
την αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης υπηρεσία.

5. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περιοδικού ελέγχου 
Τύπου Β, αν δεν προηγηθεί αρχικός έλεγχος Τύπου Α 
ή Α1.

6. Σε περίπτωση σημαντικής μετατροπής στην εγκα−
τάσταση, μετά από υπόδειξη του υπεύθυνου συντηρητή, 
ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής υποχρεούται να ειδοποιήσει 
άμεσα τον Φορέα Ελέγχου του άρθρου 7, ο οποίος 
προβαίνει στη διενέργεια αρχικού ελέγχου Τύπου Α1.

Σημαντική μετατροπή θεωρείται η αλλαγή του τόπου 
εγκατάστασης, της ταχύτητας, των ηλεκτρικών διατά−
ξεων ασφαλείας, του συστήματος πέδησης, του συστή−
ματος οδήγησης και ελέγχου της κυλιόμενης κλίμακας 
ή πεζόδρομου. Η εν λόγω μετατροπή πραγματοποιείται 
μόνο από τον έχοντα το δικαίωμα εκτέλεσης αυτών των 
εργασιών. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου τύπου Α1, ο 
Φορέας Ελέγχου θα πρέπει να εξετάσει την υποχρέωση 

ή μη ανανέωσης της σήμανσης «CE» της κυλιόμενης κλί−
μακας ή πεζόδρομου που υπέστη σημαντική μετατροπή.

Άρθρο 5
Συντήρηση

1. Όλες οι εγκαταστάσεις κυλιομένων κλιμάκων και 
κυλιομένων πεζόδρομων υπόκεινται σε υποχρεωτική 
τακτική συντήρηση. Κάθε εγκατάσταση πρέπει να συ−
ντηρείται περιοδικά με συχνότητα, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από μια φορά το μήνα.

2. Η συντήρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων θα πρέ−
πει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και βάσει του συμβολαίου συντήρησης, 
το οποίο συνάπτεται υποχρεωτικά μεταξύ του ιδιοκτήτη 
/ διαχειριστή και του υπεύθυνου συντηρητή. Εργασίες 
συντήρησης και επισκευής πραγματοποιούνται μόνο 
από υπεύθυνο συντηρητή.

3. Τα βασικά σημεία συντήρησης, τα οποία υποχρεω−
τικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συντήρηση, 
παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV. Κατά τη διενέργεια 
των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια των 
εργαζομένων και του κοινού.

4. Για τη σωστή και υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης, ο υπεύθυνος συντηρητής πραγματοποιεί 
τους προβλεπόμενους ελέγχους συντήρησης και ενη−
μερώνει το βιβλίο συντήρησης, καταγράφοντας, μεταξύ 
άλλων, την ώρα έναρξης και περάτωσης των εργασιών. 
Στο βιβλίο συντήρησης αναγράφονται οι υποχρεώσεις 
του ιδιοκτήτη / διαχειριστή και του συντηρητή και κα−
ταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία της εγκατάστασης, 
του συντηρητή και του εκάστοτε φορέα ελέγχου. Στο 
βιβλίο καταχωρούνται όλες οι σημαντικές ενέργειες 
(αρχικός έλεγχος, περιοδικοί έλεγχοι, συντήρηση και 
μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, επισκευές, ατυ−
χήματα, υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη 
/ διαχειριστή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για 
την παρακολούθηση του ιστορικού της εγκατάστασης).

Το βιβλίο συντήρησης φυλάσσεται στο χώρο της 
εγκατάστασης με την ευθύνη του ιδιοκτήτη / διαχει−
ριστή και τίθεται στη διάθεση του εκάστοτε φορέα 
ελέγχου, κατά τους αρχικούς και περιοδικούς ελέγχους 
καθώς και της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον 
ζητηθεί.

5. Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να ενημερώνει 
εγκαίρως και εγγράφως τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή για 
την υποχρέωση διενέργειας αρχικού ελέγχου Τύπου Α1 
και των περιοδικών ελέγχων που διενεργούνται από 
τους Φορείς Ελέγχου του άρθρου 7 και να παρίσταται 
κατά τη διενέργειά τους.

6. Ο υπεύθυνος συντηρητής μεριμνά και ενημερώνει 
τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή για τις απαραίτητες επι−
σκευές και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, συμπερι−
λαμβανομένης και της διακοπής λειτουργίας, εφόσον 
διαπιστώνεται άμεσος κίνδυνος από τη λειτουργία. Στην 
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής δεν συμμορ−
φώνεται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου συντηρητή για 
επισκευές ή τη λήψη αναγκαίων μέτρων στην εγκατά−
σταση, ο τελευταίος υποχρεούται να ενημερώσει, την 
αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
δημόσια υπηρεσία.

7. Ο υπεύθυνος συντηρητής σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του με τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή, 
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υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια για την εφαρ−
μογή της παρούσας απόφασης υπηρεσία.

8. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να τηρεί 
Βιβλίο − Ημερολόγιο καταχώρισης των συντηρήσεων 
σελιδοποιημένο, στο οποίο καταχωρούνται οι πραγμα−
τοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις.

Άρθρο 6
Μητρώο κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων

1. Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βι−
ομηχανίας ηλεκτρονικό Μητρώο κυλιομένων κλιμάκων 
και κυλιομένων πεζόδρομων, στο οποίο καταγράφονται 
όλα τα αναγκαία στοιχεία των εν λειτουργία εγκατα−
στάσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα V, της παρούσας.

Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου θα οριστεί με 
ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, η 
οποία θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας.

2. Οι εγκαταστάτες, οι συντηρητές και οι Φορείς 
Ελέγχου του άρθρου 7, με αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, 
υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο Παράρτημα VI, 
καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Μητρώο και αποκτούν 
δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης του Μητρώου.

3. Οι εγκαταστάτες οφείλουν να καταχωρούν στο 
Μητρώο τα στοιχεία κάθε νέας κυλιόμενης κλίμακας 
ή κυλιόμενου πεζόδρομου που εγκαθιστούν, εντός 15 
ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγκα−
τάστασης και πριν από τον αρχικό έλεγχο Τύπου Α.

4. Οι συντηρητές για κάθε κυλιόμενη κλίμακα ή πε−
ζόδρομο για τον οποίο αναλαμβάνουν την ευθύνη 
συντήρησης, μέσω σύναψης συμβολαίου συντήρησης, 
ενημερώνουν εντός 15 ημερών την αντίστοιχη εγγρα−
φή στο Μητρώο. Ομοίως και σε περίπτωση λύσης του 
συμβολαίου συντήρησης.

5. Σε διάστημα τριών μηνών από την έναρξη λει−
τουργίας του Μητρώου, οι συντηρητές κυλιόμενων 
κλιμάκων ή πεζόδρομων οφείλουν, επίσης, να κατα−
χωρήσουν τα στοιχεία των κυλιόμενων κλιμάκων ή 
πεζόδρομων, για τους οποίους έχουν σε ισχύ συμβό−
λαια συντήρησης.

6. Οι Φορείς Ελέγχου οι οποίοι χορηγούν βεβαιώσεις 
ελέγχου για κυλιόμενες κλίμακες ή πεζόδρομους σύμ−
φωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 της παρούσας, ενημερώ−
νουν την αντίστοιχη εγγραφή στο Μητρώο.

Άρθρο 7
Φορείς Ελέγχου

1. Όλοι οι προβλεπόμενοι από την παρούσα απόφαση 
έλεγχοι πραγματοποιούνται από Φορείς Ελέγχου, οι 
οποίοι αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 
3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001), για τον κατάλληλο 
κατά περίπτωση τύπο ελέγχου.

2. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων/επανελέγχων, 

ο Φορέας πρέπει να συντάσσει έκθεση επιθεώρησης με 
τους διενεργούμενους ελέγχους και δοκιμές.

3. Οι φορείς ελέγχου των εγκαταστάσεων που εμπί−
πτουν στις διατάξεις της παρούσας, οφείλουν :

• να διατηρούν αρχεία με όλα τα σχετικά με τους 
ελέγχους στοιχεία, τα οποία θέτουν στη διάθεση των 
αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, όποτε ζητηθούν.

• να ενημερώνουν τις αντίστοιχες εγγραφές στο Μη−
τρώο κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων, μετά τη 
διενέργεια των ελέγχων.

• να κοινοποιούν μέχρι την έναρξη λειτουργίας του 
Μητρώου, στην αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της 
παρούσας όλες τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις ελέγχου 
σε διάστημα 10 ημερών από την έκδοσή τους.

Άρθρο 8
Αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία

Αρμόδια δημόσια υπηρεσία για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας είναι η 3η Διεύθυνση Κλαδι−
κής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Άρθρο 9
Κυρώσεις

1. Στους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των εγκα−
ταστάσεων κυλιομένων κλιμάκων ή πεζόδρομων που 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, 
επιβάλλονται για κάθε παράβαση πρόστιμο από χίλια 
(1.000,00) έως είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ.

2. Στον εγκαταστάτη ή συντηρητή που δεν τηρεί της 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα επι−
βάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500,00) έως πέντε 
χιλιάδες (5.000,00) ευρώ.

3. Σε περίπτωση υποτροπής το επιβληθέν πρόστιμο 
διπλασιάζεται. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με επαρκώς 
αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομη−
χανίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
για την εφαρμογή της παρούσας. Η απόφαση κοινοποι−
είται στον ενδιαφερόμενο και αναφέρει τη δυνατότητα 
και την προθεσμία για την άσκηση προσφυγής.

4. Με όμοια απόφαση δύναται να επιβάλλεται η παύση 
λειτουργίας της εγκατάστασης που δεν πληροί τις απαι−
τήσεις της παρούσας, μέχρι την άρση της παράβασης.

5. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ή παύ−
σης της λειτουργίας της εγκατάστασης είναι δυνατή η 
άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της 
στον ενδιαφερόμενο.

Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός εξή−
ντα (60) ημερών από την άσκησή της.

6. Τα επιβληθέντα πρόστιμα βεβαιώνονται και ει−
σπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
δημοσίων εσόδων.
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Άρθρο 10
Δημοσίευση − Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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