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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η αςφάλεια ςτουσ ανελκυςτιρεσ πρζπει να αποτελεί προτεραιότθτα - Επείγουςα θ κζςπιςθ νζασ ΚΥΑ θ οποία να 

κακιςτά υποχρεωτικά τουλάχιςτον τα ςθμεία που επιδροφν δραματικά ςτθν αςφάλεια – απαραίτθτθ θ ενθμζρωςθ 

και ευαιςκθτοποίθςθ όλων  

τα ςυμπεράςματα τθσ 1θσ θμερίδα τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Τεχνολογίασ Ανελκυςτιρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων 

(Π.Ε.Τ.Α.Κ) με επίκεντρο τθν αςφάλεια ςτουσ ανελκυςτιρεσ 

 

Η θμερίδα, θ οποία τελοφςε υπό τθν Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και του Ευρωπαϊκοφ Συνδζςμου Ανελκυςτιρων (E.L.A), είχε 

ςτο επίκεντρο τθν αςφάλεια των ανελκυςτιρων, ωσ κζμα καίριασ ςθμαςίασ που οφείλει να αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα. Στόχοσ 

τθσ θμερίδασ ιταν να αποτελζςει το πρϊτο βιμα για τθ δθμιουργία μιασ πλατφόρμασ διαλόγου μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων 

μερϊν αλλά και των κζντρων λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με τθν υιοκζτθςθ προτφπων αςφάλειασ ςτουσ ανελκυςτιρεσ. Παράλλθλα, 

θ θμερίδα εςτίαςε ςτισ ςτρατθγικζσ που χρειάηεται να υιοκετθκοφν ςε εκνικό επίπεδο για τθ διευκόλυνςθ του εκςυγχρονιςμοφ του 

αποκζματοσ ανελκυςτιρων ςτθν Ελλάδα και τθσ εναρμόνιςθσ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αςφαλείασ και τθν ευρωπαϊκι πρακτικι παρουςίαςε ο Πρόεδροσ του Ευρωπαϊκοφ Συνδζςμου 

Ανελκυςτιρων (E.L.A.), κ. Luc Rivet. «Ατυχιματα, μερικζσ φορζσ κανατθφόρα, ςυμβαίνουν κάκε χρόνο ςτθν Ευρϊπθ, όπου 

λειτουργοφν περιςςότεροι από 5 εκατ. ανελκυςτιρεσ, κυρίωσ ςτισ χϊρεσ όπου θ νομοκεςία δεν είναι επαρκισ ι εφαρμόηεται 

πλθμμελϊσ», ανζφερε χαρακτθριςτικά ο κ. Rivet και πρόςκεςε «είναι πολφ ςθμαντικό όχι μόνο να υπάρχουν πρότυπα 

αςφάλειασ αλλά και να εφαρμόηονται. Με μερικζσ μικρζσ κινιςεισ μποροφμε να ςώςουμε πολλζσ ηωζσ.» 

Στθν Ευρϊπθ λειτουργοφν περιςςότεροι από 5 εκατ. ανελκυςτιρεσ, ενϊ ςτθν Ελλάδα λειτουργοφν περιςςότεροι από 400.000. 

Αντιςτοιχεί ζνασ ανελκυςτιρασ για κάκε 28 κατοίκουσ, φζρνοντασ τθ χϊρα μασ ςτθν πρϊτθ κζςθ μεταξφ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν. 

Είναι το πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενο μεταφορικό μζςο, με 1 δις. διαδρομζσ θμερθςίωσ ςτθν Ευρϊπθ. 

Στθν θμερίδα παρουςιάςτθκαν οι πιο ςυχνοί κίνδυνοι και θ ιςχφουςα νομοκεςία ςτθν Ελλάδα ενϊ διατυπϊκθκαν και προτάςεισ 

ϊςτε να εκςυγχρονιςτοφν οι ανελκυςτιρεσ και να μειωκοφν τα ατυχιματα. 

«Η πόρτα καλάμου και θ ςυςκευι ενδοεπικοινωνίασ αποτελοφν δφο απλά πράγματα τα οποία μποροφν να αποφζρουν μια 

εντυπωςιακι αναβάκμιςθ» ανζφερε ςτθν παρουςίαςι του ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ Μελετϊν τθσ KLEEMANN, κ. Νίκοσ 

Σπυρόπουλοσ.  

«Είναι πολφ ςθμαντικό που ξανανοίγει θ ςυηιτθςθ και θ προςπάκεια για ενθμζρωςθ γφρω από το κζμα τθσ αςφάλειασ των 

ανελκυςτιρων» ςχολίαςε ο κ. Παναγιϊτθσ Κοντοφλθσ, εκπρόςωποσ τθσ Hellas Cert, κεντρικοφ φορζα πιςτοποίθςθσ.  

«Είναι κεμελιϊδεσ να γνωρίηουμε τθ ςυμβολι τθσ διαπίςτευςθσ ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, μζςω τθσ τυποποίθςθσ και τθσ 

ςωςτισ εποπτείασ κι ελζγχου τθσ αγοράσ» ανζφερε ο κ. Βιργίνιοσ Βουδοφρθσ, εκπρόςωποσ του ΕΣΥΔ ςτθν ομιλία του 

παρουςιάηοντασ το εκνικό ςφςτθμα διαπίςτευςθσ. 

«Όλεσ οι εταιρείεσ του κλάδου δίνουν το καλφτερο ποιοτικά αποτζλεςμα παρά τισ δυςκολίεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Αυτό όμωσ 

που είναι ςθμαντικό είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι να ςυνεργαςτοφμε, ξεκινϊντασ από τθν πλιρθ καταγραφι των ανελκυςτιρων ςε 

μια ενιαία βάςθ δεδομζνων» τόνιςε ο πρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ OTIS, κ. Νάςοσ Μπίκασ ςτθ ςυηιτθςθ που 

ακολοφκθςε τισ παρουςιάςεισ και επικεντρϊκθκε ςτισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτο χϊρο των ανελκυςτιρων και των κυλιόμενων 

κλιμάκων ςε κζματα αςφάλειασ αλλά και ςτο νομικό πλαίςιο γφρω από το κζμα. Τθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε ο δθμοςιογράφοσ 

Χριςτοσ Κϊνςτασ, ενϊ ςτο πάνελ βρζκθκαν επίςθσ οι κ.κ Rivet, Κοντοφλθσ και  Κουκοφντηοσ. 



«Η ςθμερινι θμερίδα, θ πρϊτθ που επικεντρϊνει ςτο κζμα τθσ αςφάλειασ ςτουσ ανελκυςτιρεσ, ζχει ςαν ςτόχο να αποτελζςει τθν 

αφετθρία για τθν ενίςχυςθ του ςχετικοφ διαλόγου και τθν ςωςτι και εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ όλων των  εμπλεκόμενων. 

Ακόμα και ςιμερα και παρά τθν κρίςθ πιςτεφουμε ότι υιοκετϊντασ ζνα ρεαλιςτικό πλάνο μποροφμε να πετφχουμε αναβάκμιςθ τθσ 

αςφάλειασ του ανελκυςτιρα αλλά παράλλθλα και τθσ προςβαςιμότθτασ, τθσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ και τθσ ςυνολικισ αξίασ 

του κάκε κτιρίου γενικότερα» ςθμείωςε ο κ.  Κωνςταντίνοσ Κουκοφντηοσ, Πρόεδροσ τθσ Π.Ε.Τ.Α.Κ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ 

KLEEMANN. 

Τθν πρωτοβουλία τθσ ΠΕΤΑΚ εξιραν ο πρϊθν Γ.Γ. Βιομθχανίασ κ. Ευςτακόπουλοσ εκπροςωπϊντασ το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, ο 

πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Διαπιςτευμζνων Φορζων Επικεϊρθςθσ Πιςτοποίθςθσ (Hellas Cert) κ. Δελθγιαννάκθσ, ο Πρόεδροσ 

τθν Ομοςπονδίασ Ιδιοκτθτϊν Ακινιτων (ΠΟΜΙΔΑ) κ. Παραδιάσ, o κ. Βλαςόπουλοσ Πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν 

Εγκαταςτατϊν Συντθρθτϊν Ανελκυςτιρων (ΠΟΒΕΣΑ) και ο Πρόεδροσ του Συνδζςμου Εγκαταςτατϊν Συντθρθτϊν Ανελκυςτιρων 

(ΣΕΣΑ) κ. Χαβάκθσ οι οποίοι παρζςτθςαν ςτθν θμερίδα.  

Τθν Ημερίδα παρακολουκιςαν εκπρόςωποι όλων των εμπλεκόμενων φορζων τόςο από τθν Ελλάδα όςο κι από τθν Ευρϊπθ, 

ςτελζχθ ελλθνικϊν και πολυεκνικϊν επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα, ςφμβουλοι και εμπειρογνϊμονεσ.  

Μεγάλοσ χορθγόσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν θ εταιρεία HILTI, χορθγόσ μεταφορϊν θ Aegean Airlines και χορθγοί οι εταιρείεσ KLEEMANN, 

OTIS, Sta.Ge Hellas, STAGER και VALSAMIDIS. 

 

 


