
Ριγα Φεραίου 2 & Λ. Ακθνών 

332, Χαϊδάρι, 124 62 

 

Σθλ. 210 5317875 & 2105316054 

Fax: 210 53.17.876 

Εmail: info@kchellas.gr  

Κόστος 

850 € πλέον ΦΠΑ 

 

Πληροθορίες  

Διάρκεια  

80 ώρεσ 

 Χϊροσ Διεξαγωγήσ 

Αίκουςα διδαςκαλίασ  K.C. HELLAS   

ημείωςη:  

Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ κα ςασ   

ανακοινωκοφν ςφντομα   

 

Απεσθύνεηαι  

 

ε Μητανικούς  ποσ ενδι-

αθέρονηαι να αποκηή-

ζοσν ηην προβλεπόμενη 

από ηην ζτεηική Καηεσ-

θσνηήρια οδηγία ηοσ Ε-

ΤΔ, εμιναριακή Επι-

μόρθωζη προκειμένοσ 

να πληρούν ηα προζό-

νηα για να αζτοληθούν 

με ηον Έλεγτο και ηις 

Επιθεωρήζεις Ανελκσ-

ζηήρων καθώς επίζης ζε 

Μελεηηηές, Εγκαηαζηά-

ηες, σνηηρηηές και Σε-

τνικούς Αζθαλείας. 

κοπόσ εμιναρίου 
Να καταρτιςτοφν οι εκπαιδευόμενοι ςτθν Εκνικι και Ευρωπαϊκι Νομοκε-

ςία και τισ αντίςτοιχεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που διζπουν τθν Επικεώ-

ρθςθ, τθν Καταςκευι και τθν υντιρθςθ των Ανελκυςτιρων. 

Παρζχονται όλεσ οι απαραίτθτεσ τεχνικζσ γνώςεισ (με κεωρθτικι και πρα-

κτικι κατάρτιςθ), προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν τθν 

επάρκεια που απαιτείται βάςθ τθσ ΚΟ-ΑΝΕΛ του ΕΤΔ για να διενεργοφν 

ολοκλθρωμζνθ και τεκμθριωμζνθ Επικεώρθςθ του ςχετικοφ Η/Μ εξοπλι-

ςμοφ. 

Η εκπαίδευςθ επίςθσ παρζχει ςε Σεχνικοφσ και Μθχανικοφσ τθν βαςικι 

Τποδομι που χρειάηονται για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων Μελετθτι, 

Εγκαταςτάτθ και Επιβλζποντοσ ςχετικών ζργων. 

Σζλοσ, με το πζρασ του εμιναριακοφ Κφκλου οι υμμετζχοντεσ να είναι 

ςε κζςθ να ανατρζχουν ςτα προβλεπόμενα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Οδθ-

γίεσ, να τα κατανοοφν και να αντλοφν άμεςα τισ ςχετικζσ υποχρεωτικζσ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΚΑΙ  

ΚΤΛΙΩΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

http://www.kchellas.gr/  

mailto:mailto:info@kchellas.gr


K.C. HΕLLAS –   
Institute  

Η K.C. Hellas, ςτα πλαίςια 
τησ ανάγκησ για ςυνεχή 
επιμόρφωςη των ςτελε-
χϊν και δια βίου εκπαί-
δευςησ, ζχει ςυγκροτήςει 
το K.C. Hellas – Institute, 
μζςω του οποίου δίνεται η 
δυνατότατα ςυμμετοχήσ 
ςε εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα με τη μορφή πιςτο-
ποιημζνων ςεμιναρίων 
είτε δια φυςικήσ παρουςί-
ασ, είτε δια εξ’ αποςτάςε-
ωσ εκπαίδευςη (e-
learning) μζςω τησ ηλε-
κτρονικήσ πλατφόρμασ 
«Κ.C. Hellas – Institute”  

τόχοσ του Κ.C. Hellas – 
Institute είναι η παροχή 
γνϊςεων και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για άμεςη επι-
μόρφωςη και επαγγελμα-
τική κατάρτιςη.  

 

Εκπαιδεσηικό  

σλικό 

Η εκπαίδευςη θα υλοποι-
ηθεί  με παρουςίαςη του 
ςχετικοφ υλικοφ ςε ζντυπη 
και οπτικοακουςτική μορ-
φή. Επίςησ θα διανεμηθεί 
ψηφιακό αρχείο με αντί-
ςτοιχο πληροφοριακό και 
τεχνικό περιεχόμενο. 

 

E-Learning   htt p://w w w .kche l la s - in st i t ute . gr/  

Η Κ.C. Hellas – Institute δθμιοφργθςε τθν 

δικι τθσ εκπαιδευτικι πλατφόρμα θ 

οποία ςτθρίηεται ςτο λογιςμικό διαχεί-

ριςθσ μάκθςθσ (Learning Management 

System, LMS) που ονομάηεται Moodle. 

H πλατφόρμα τθσ Κ.C. Hellas – Insti-

tute είναι μια πλατφόρμα εκμάκθςθσ,  

θ οποία δίνει πρόςβαςθ ςε ζναν  

προςωπικό δικτυακό χώρο όπου οι 

ςυμμετζχοντεσ μποροφν να παρακο-

λουκοφν μακιματα εξ ‘ αποςτάςεωσ. 

Κάκε  ςυμμετζχοντασ ζχει πρόςβαςθ ςε  

διδακτικό υλικό και ςε εργαλεία που υποςτθρί-

ηουν τθ μάκθςθ.  Μζςω τθσ πλατφόρμασ αυτισ 

οι εκπαιδευτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να προ-

ςαρμόςουν τα ςεμινάρια βάςει των μεμονωμζ-

νων αναγκών των εκπαιδευομζνων ςτουσ οποί-

ουσ απευκφνεται. θμαντικό γνώριςμα 

του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι θ  δυνα-

τότθτα για επικοινωνία και ςυνεργαςία 

με τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά και τουσ 

άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςεμινάριο.   

Εισηγητές:  

Το θεματικό  αντικεί-

μενο τοσ σεμιναρίοσ 

περιλαμβάνει  τα   

παρακάτω:  

 Είδθ  Ανελκυςτιρων          

 Κατάταξθ Ανελκυςτιρων         

 Αρχζσ λειτουργίασ 

Ανελκυςτιρων  

 Καταςκευαςτικά τοιχεία 

Ανελκυςτιρων  

 τοιχεία Αςφαλείασ 

Ανελκυςτιρων  

 Μθχανολογικά και 

Ηλεκτρολογικά ςχζδια 

Ανελκυςτιρων   

 Εγκατάςταςθ Ανελκυςτιρα 

 Ελλθνικι Νομοκεςία  

 Απαιτιςεισ ΓΟΚ και Οδθγί-

εσ χεδιαςμοφ ΤΠΕΚΑ 

 Βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ 

των υφιςτάμενων ανελκυ-

ςτιρων 

 Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ  

 ιμανςθ CE   

 

  Ευρωπαϊκά Πρότυπα    

 Σεχνικι Μελζτθ Ανελκυςτιρα 

 Σεχνικόσ Φάκελοσ Ανελκυςτιρα 

– Ζλεγχοσ Σ.Φ. 

 ΕΤΔ  ΚΟ-ΑΝΕΛ 

 Ζλεγχοσ και Πιςτοποίθςθ Ανελ-

κυςτιρων από Διαπιςτευμζνουσ 

Φορείσ 

 Είδθ Ελζγχων και Αντίςτοιχα 

Checklists 

 Μζκοδοι και Σεχνικζσ – 

Διαδικαςίεσ Ελζγχων  

 Εξοπλιςμόσ Επικεώρθςθσ - 

Όργανα Μετριςεων 

 Αςφάλεια Εργαςιών ςτουσ 

Ανελκυςτιρεσ 

 Πρακτικι Εξάςκθςθ μεγάλθσ 

Διάρκειασ με επιτόπιουσ Ελζγ-

χουσ ςε όλα τα είδθ Ανελκυςτι-

ρων. 

  

Γκιθώνας Γεώργιος 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ MSc 

Σακτικό Μζλοσ τθσ CEN και ECISS 

(Brussels) 

Τπεφκυνοσ Σεχνικών Επιτροπών Μθχα-

νολογίασ ΕΛΟΣ 

 Τριανταφφλλου Παντελής 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ MSc 

Επικεωρθτισ Ανελκυςτιρων  

Σαλευρής Αντώνιος  

Διπλ. Ηλεκτρονικόσ Μθχανικόσ  

Πτυχ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  

Πτυχ. Μθχανικόσ Αυτοματιςμοφ  

υγγραφζασ 

Μζλοσ ΣΕ82 ΕΛΟΣ 

  

 

Ανάγκεσ  
αγοράσ 

O Ζλεγχοσ και η Πι-

ςτοποίηςη των ανελ-

κυςτήρων  και των 

κυλιόμενων κλιμάκων 

από Διαπιςτευμζνο 

Φορζα, είναι πλζον 

θεςμοθετημζνοσ και 

ςτην Ελλάδα από το 

2000.  

Οι νζοι Ανελκυςτήρεσ 

που εγκαθίςτανται ςε 

κτίρια με άδεια οικο-

δομήσ μετά την 

01/07/1999 υπόκει-

νται ςτισ διατάξεισ τησ 

Ευρωπαϊκήσ Οδηγίασ, 

95/16/ΕΚ και των 

προτφπων ΕΛΟΣ ΕΝ 

81-1,2/1998 και πι-

ςτοποιοφνται από 

Φορζα Ελζγχου πριν 

την ζναρξη λειτουργί-

ασ τουσ.     

το εξήσ όλοι οι υφι-

ςτάμενοι ανελκυςτή-

ρεσ και κυλιόμενεσ 

κλίμακεσ, θα πρζπει 

να ελζγχονται περιο-

δικά κάθε 1 ζωσ 5 

χρόνια ανάλογα με τη 

χρήςη τουσ. 

 

Περιετόμενα 


