
ΑΠΟΦ. 39579/649 ΤΗΣ 30.10/20.11.1997 (ΦΕΚ 1021 Β')
Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

β. Του Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση Γ.Γ.Β» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 396/88 και το Π.Δ. 189/95
(ΦΕΚ 99Α).

γ. Του Π.Δ. 27/1.2.96 (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

δ. Του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168 Α) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114 A).

2. To άρθρο 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 14/Α/87).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2231/94 «Σύσταση και λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου
Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 139/Α/94).

4. Την Υπουργική Απόφαση Φ9.2/32803/1308/20.8.97, ΦΕΚ 815/Β/11.9.97 με την οποία εναρμονίσθηκε η Ελληνική Νομοθεσία με
την Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29.6.1995 «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών -
μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».

5. Την από 14.10.97 Εισήγηση της Υπηρεσίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

7. Την 114/4.10.96 (ΦΕΚ 924/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοίδη», αποφασίζουμε :

Άρθρο 1
Οι αναφερόμενες στις διατάξεις της απόφασης Φ9.2/32803/1308/20.8.97, ΦΕΚ 815/Β/11.9.97, εργασίες ελέγχου συμμόρφωσης του
κατασκευαστή και έκδοσης βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών δύνανται να εκτελούνται από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι για το
σκοπό αυτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της
παρούσης.

Άρθρο 2
Οι ενδιαφερόμενοι για αναγνώριση φορείς πρέπει να υποβάλουν αίτηση, ενδιαφέροντος μαζί με τεχνικό φάκελο, το περιεχόμενο του
οποίου αναφέρεται στο παράρτημα 2, καθώς και δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της
παραγράφου 1 του παραρτήματος 1 της παρούσης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά την περιγραφή των προϊόντων και των εργασιών για τα οποία ζητείται η
αναγνώριση της ικανότητας πραγματοποίησης ελέγχων.

Άρθρo 3

1. Συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους.
Πολίτη Δημήτριο, Χημικό - Μηχανικό ως Πρόεδρο, υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας.
Σπιθούρη Μανώλη, Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό, Προϊστάμενο της 4ης Δ/σης Κλαδ. Βιομ. Πολιτικής.

Μπρέκο Κων/νο, Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Υποστήριξης Βιομηχανιών.
Καρτσακλή Αδαμαντία, Νομικό, Τμ/ρχη της Δ/νσης Υποστήριξης Βιομηχανιών.
Μουρτζανό Κων/νο, Χημικό-Μηχανικό, Τμ/ρχη της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας.



2. Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και η επιλογή των κατά την κρίση της φορέων, στο
βαθμό που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 1.

3. Η Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη στην ως άνω επιτροπή.

4. Οι αναγνωριζόμενοι φορείς οφείλουν να διαπιστευτούν, για το αντικείμενο για το οποίο ήθελαν αναγνωριστεί, μόλις το Εθνικό
Συμβούλιο Διαπίστευσης μπορεί να πραγματοποιήσει το σχετικό έργο.

Άρθρο 4
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα κάτωθι παραρτήματα 1 και 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

1. Προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι προς αναγνώριση φορείς.

1.0. Ο φορέας πρέπει να εκπληροί τις απαιτήσεις των προτύπων της Σειράς ΕΝ 45000 καθώς και αυτές που προβλέπονται για
κοινοποιημένο φορέα από τις διατάξεις του παραρτήματος VII της Φ9.2/32803/1308/20.8.97 απόφασης.

«1.1. Ο φορέας πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις αυτών, με μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον
20.000.000 δρχ., του οποίου η χρηματοοικονομική ικανότητα να αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ή γεγονότα:»

Η παραπάνω μέσα σε « » παρ. 1.1, τίθεται όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, άρθρου 1 του υπ΄ αριθ. 30190/654/4/27.10.1999
(ΦΕΚ 1936 Β΄) απόφασης.

1.1.1. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

1.1.2. Ισολογισμός των τριών τελευταίων ετών.

1.1.3. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, η οποία προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις.

1.1.4. Να μην έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις.

2. Υποχρεώσεις του εξουσιοδοτημένου φορέα.

2.1. Το προσωπικό του φορέα οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα και να είναι ελεύθερο από οποιεσδήποτε πιέσεις
ή προτροπές, που μπορεί να επηρεάσουν την κρίση του, ειδικότερα από εκείνες που προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων
ενδιαφερομένων για το αποτέλεσμα του ελέγχου.

2.2. Η ανεξαρτησία του προσωπικού του επιφορτισμένου με τους ελέγχους πρέπει να διασφαλίζεται. Οι απολαβές του προσωπικού
δεν πρέπει να εξαρτώνται από τον αριθμό των ελέγχων ούτε από τα αποτελέσματα αυτών.

2.3. Το προσωπικό του φορέα δεσμεύεται με το επαγγελματικό απόρρητο για ότι πληροφορείται κατά την άσκηση των καθηκόντων
του, με εξαίρεση τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2.4. Παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης κάθε δυνατή διευκόλυνση κατά τη διεξαγωγή απ΄ αυτή
δειγματοληπτικών ελέγχων.

2.5. Ο φορέας γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης κάθε αλλαγή της οργανωτικής του δομής ή της
νομικής του υπόστασης.

2.6. Με το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους ενημερώνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συνολική
πορεία των σχετικών με τους ελέγχους εργασιών με την υποβολή ετήσιου απολογισμού.

2.7. Αποδέχεται και συμφωνεί με τους όρους και τα καθοριζόμενα με την απόφαση αυτή, σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων.

2.8. Διενεργεί τεχνικό έλεγχο χωρίς αμοιβή, σε ποσοστό μη υπερβαίνον το 10% του αριθμού των διενεργουμένων τακτικών ελέγχων
του φορέα, σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αυτός εντέλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Περιεχόμενο τεχνικού φακέλου

1. Ταυτότητα του φορέα (νομική μορφή, διεύθυνση κ.λπ).

2. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των εργασιών για το οποίο ζητείται αναγνώριση.

3. Τρόπος διασφάλισης της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και ακεραιότητας του φορέα.



4. Τεχνική ικανότητα του φορέα.
Διοίκηση και οργάνωση.
Προσωπικό.
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (διαθέσιμος εξοπλισμός, διακρίβωση οργάνων).
Διαδικασίες εργασίας (μέθοδοι ελέγχου, σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, εκθέσεις ελέγχου, αρχείο ελέγχων, διαδικασίες
δειγματοληψίας, διασφάλιση του βιομηχανικού απορρήτου, υπεργολαβίες).
Σχετική εμπειρία του φορέα.

5. Συνεργασίες του φορέα (με πελάτες, με φορείς διαπίστευσης, με άλλα εργαστήρια).

Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 30 Οκτωβρίου 1997
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΠΟΥΛΟΥ

http://www.atcom.gr/

