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Ημερομηνία:  
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Επάγγελμα  

Διεύθυνση  

Τόπος Ελέγχου  

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

Τηλέφωνο – Fax 
email 

 
 

 

Α/Α Τύπος Ανυψωτικού 
(Αρ. Σειρ. / Αρ. Κυκλ.) 
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* Αρχικός Έλεγχος (Τύπου ΑΑ), Περιοδικός Έλεγχος (Τύπου Α ή Β), Έκτακτοι Έλεγχοι 
(Μετατροπής, Επισκευής, κ.λ.π.) 
Για την διενέργεια των ελέγχων των ανυψωτικών μηχανημάτων σύμφωνα με την Ελληνική 
νομοθεσία (ΦΕΚ 1186/Β/2003), τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.ΣΥ.Δ., τα διεθνή πρότυπα και 
την αντίστοιχη Οδηγία Εργασίας της InCert Ε.Π.Ε., τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να 
διαθέτουν τα ακόλουθα: 
 Ευδιάκριτα & σε εμφανή σημείο τοποθετημένα πινακίδια στοιχείων όπου αναγράφετε ο 

κατασκευαστής, το μοντέλο, το έτος κατασκευής, ο σειριακός αριθμός, η ονομαστική 
ανυψωτική ικανότητα του και η σήμανση CE (εφόσον τo μηχάνημα διατέθηκε στην αγορά 
μετά τις 31.12.1994). 
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 Ευδιάκριτα & σε εμφανή σημείο τοποθετημένα ανυψωτικά διαγράμματα. 
 Βιβλία οδηγιών & χρήσης (manual) 
 Βιβλία συντήρησης & ελέγχων. 
 Τις δηλώσεις συμμόρφωσης CE των κατασκευαστών ή των αντίστοιχων επίσημων ελληνικών 

αντιπροσωπειών τους, (εφόσον τα μηχάνημα διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 31.12.1994).   
 Πιστοποιητικό τύπου ΑΑ (εφαρμόζετε για ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και 

λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004 ή συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή 
υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης 
εγκατάστασης και λειτουργίας) και πιστοποιητικού του αμέσως προηγούμενου ελέγχου 
εφόσον δεν πρόκειται για αρχικό έλεγχο τύπου ΑΑ. 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενο πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ (εφαρμόζετε για 
ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 
25.02.2004 ή συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 
25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας) θα 
πραγματοποιηθεί έλεγχος τύπου ΑΑ από το Φορέα μας. 

 Αδειούχους χειριστές για τα συγκεκριμένα μηχανήματα έργων. 
 Φορτία: 110% της ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας του μηχανήματος  για τις δυναμικές 

δοκιμές & 125% για τις στατικές δοκιμές, (για έλεγχο Τύπου Α ή ΑΑ).  
 
Ειδικές Περιπτώσεις Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων 
 Στην περίπτωση «φορητών ή μετακινούμενων» (π.χ. οικοδομικοί πυργογερανοί κ.λ.π.) 

ανυψωτικών που πρέπει πρώτα να συναρμολογηθούν-εγκατασταθούν στο τόπο λειτουργίας 
(π.χ. εργοτάξιο), ο έλεγχος τύπου ΑΑ διενεργείται σε δύο φάσεις, πριν και μετά από τη 
συναρμολόγηση. Στην ως άνω περίπτωση απαιτείται γραπτή βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού 
για στατικά ζητήματα όσον αφορά τη κατάλληλη θεμελίωση του ανυψωτικού. 

 Στην περίπτωση γερανογέφυρας (εκτός γερανογέφυρας πυλώνων) απαιτείται γραπτή 
βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για στατικά ζητήματα όσον αφορά την αντοχή της 
κατασκευής όπου αυτή έχει τοποθετηθεί. 

 
 

Παρακαλούμε αποστείλετε το συμπληρωμένο έντυπο με Fax: 2710-234376 ή με email: 
info@incert.com.gr. 


