
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/
22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής από-
φασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την 
εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφά-
λεια των ανελκυστήρων”.

2 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2939/ 
16-10-2018 για «Σύστημα επιβαλλόμενων από 
την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατα-
βληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της 
Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμ-
μάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και 
το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 68781 (1)
   Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/

22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής από-

φασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την 

εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφά-

λεια των ανελκυστήρων”. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’/98).
2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης … Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α’/208).

3. Tο π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’/192), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’/37).

5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/160).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» 
(Β’/3818).

7. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 (Α’/14) «Μέσα και 
όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. 32803/1308/20-08-1997 (Β’/815) κοι-
νή υπουργική απόφαση «κατασκευή και λειτουργία ανελ-
κυστήρων» με την οποία προσαρμόσθηκε στην ελληνική 
Νομοθεσία η Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νομοθεσίας 
των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».

9. Την υπ’ αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β’/ 
1797) κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β’/291/8.3.2002) 
κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώ-
θηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 
(ΦΕΚ 815/B’/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης 
σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια 
των ανελκυστήρων».

10. Την υπ’ αριθμ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 
(Β’/2604) κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση δι-
ατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συ-
ντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως αυτή 
διορθώθηκε με το Β’/424/2009.

11. Την υπ’ αριθμ. 39507/167/Φ.9.2/12.4.2016 (Β’/1047) 
κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρου-
αρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες».
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12. Το γεγονός της ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδι-
κασίας καταχώρησης του συνόλου των εγκατεστημένων 
ανελκυστήρων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο1

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/
22.12.20 18 (Β’/2604) κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
«Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστή-
ρων», όπως αυτή διορθώθηκε (Β’/424/2009), ως εξής:

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 αντικαθίστανται 
ως εξής:

«
1. Το παρόν άρθρο αφορά όλους τους εγκατεστημέ-

νους ανελκυστήρες, για τους οποίους δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία καταχώρησης.

2. Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες της 
προηγούμενης παραγράφου παρέχεται προθεσμία μέχρι 
και 31.12.2021 εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι δια-
χειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται 
να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης του 
ανελκυστήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
της παρούσας. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος τους ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγρά-
φως από τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα, 
6 μήνες πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας γι’ αυτή 
του την υποχρέωση. Σε περίπτωση απουσίας σχετικών 
δικαιολογητικών εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το 
έτος εγκατάστασης του θα τεκμαίρεται από το έτος έκ-
δοσης της άδειας οικοδομής του κτηρίου.

»

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/
22.12.20 08 (Β’/2604) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης  Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αριθμ. 70629 ΕΞ 2019 (2)
    Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2939/ 

16-10-2018 για «Σύστημα επιβαλλόμενων από 

την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) 

δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβλη-

θέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπο-

λογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης 

για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων 

που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύ-

λου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), για την προ-

γραμματική περίοδο 2014-2020.».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον 
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο-
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

2. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
1042/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 όσον 
αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και 
ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το κα-
θεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/646 της Επι-
τροπής της 5ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/378 για τη θέ-
σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας 
ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και την εκτέλεση 
της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.

4. Το άρθρο 77, παρ. 1β για τον «Ορισμό αρμοδίων αρ-
χών για την εφαρμογή του Κανονισμού 514/2014 και των 
ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513,515,516/2014», του ν. 4375/
2016 (ΦΕΚ Α’ 51) για την «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγησης και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» 
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 9 παρ. 11β του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’/76) 
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με 
την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγη-
ση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής 




