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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1 του ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού 
∆ικαίου» (34/Α/17.3.83), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1440/84 «Συµµετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της  Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισµού  Εφοδιασµού EURATOM» (70/Α/21.5.84) και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
7 του Ν. 1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» 
(101/Α/24.5.88). 
2. Τις διατάξεις του ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)»( 166/Α/30.6.76) και το άρθρο 22 του ν. 1682/87 (14/16.2.87). 
3. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/Α). 
4. Το π.δ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής γραµµατείας Βιοµηχανίας» 
(96/Α/16.7.86). 
5. Την Υ 1321/25.9.87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου» 
(531/Β/30.9.87). 
6. Την Κοινή Απόφαση Α 9211/∆ΙΟΝΟΣΕ 1737/3.12.87 του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής 
Οικονοµίας» (702/Β/87), αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις οδηγίες του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/361/ΕΟΚ της 19ης Νοεµβρίου 1973 «Περί 
προσεγγίσεως των νοµοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών µελών 
των αναφεροµένων στην πιστοποίηση και σήµανση καλωδίων (συρµατοσχοίνων), αλύσεων 
και αρπαγών (γάντζων) (Ε.Ε. αριθ. L335 της 5.12.1973 σελ., 140) και 76/434/ΕΟΚ της 13ης 
Απριλίου 1976 «Περί προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας του Συµβουλίου της 
19ης Νοεµβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των 
αναφεροµένων στην πιστοποίηση και τη σήµανση των συρµατοσχοίνων, αλύσεων και 
αρπαγών (γάντζων)», (Ε.Ε. αριθµ. L 122 της 8.5.1976 σελ. 220). 
Η παρούσα απόφαση αφορά τα ανυψωτικά µέσα, αποκλειοµένων: των µεταχειρισµένων 
ανυψωτικών µέσων, των ανυψωτικών µέσων που χρησιµοποιούνται σε πλοία και σε 
σιδηροδρόµους, τροχιοδρόµους συρόµενους δια συρµατοσχοίνων, (FUNICULAIRES) ή 
εναέριους θαλάµους. 
Ως ανυψωτικά µέσα κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοούνται τα µεταλλικά 
συρµατόσχοινα, οι αλύσεις από κυλινδρικό χάλυβα και οι αρπάγες οι προοριζόµενες για 
εργασίες ανυψώσεως και µετακινήσεως 
υλικών. 
 

Άρθρο 2 
 
1. ∆εν δύναται να απαγορευθεί ή να περιορισθεί, για λόγους που αφορούν την πιστοποίηση ή 
τη σήµανση, ή διάθεση στην αγορά ανυψωτικών µέσων που προβλέπονται από το άρθρο 1 αν 



τα µέσα αυτά είναι εφοδιασµένα µε πιστοποίηση και σήµανση που είναι σύµφωνες µε τις 
προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα. 
2. Εν τούτοις, αν διαπιστωθεί ότι τα χαρακτηριστικά, ιδίως τα κατώτατα απαιτητά, ενός 
ανυψωτικού µέσου δεν είναι σύµφωνα µε εκείνα που αναφέρονται στην πιστοποίηση, 
δύναται να ανασταλεί η διάθεση στην αγορά του ανυψωτικού αυτού µέσου. Το ΥΒΕΤ 
ενηµερώνει αµέσως περί τούτου τα λοιπά Κράτη µέλη καθώς και την Επιτροπή των Ε.Κ. για 
τους λόγους της αναστολής. 
 
Αν ένα Κράτος µέλος αµφισβητεί το βάσιµο του µέτρου που προβλέπεται ανωτέρω, το ΥΒΕΤ 
ρυθµίζει τη διαφορά ενηµερώνοντας σχετικά µε την Επιτροπή των Ε.Κ. 
 

Άρθρο 3 
 
Κατά την προσφορά και την πώληση στον τελικό καταναλωτή οι πιστοποιήσεις  και οι 
σηµάνσεις που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση δύνανται να διατυπώνονται υπό 
µορφή συµβόλων που καθορίζει ο ΕΛΟΤ, τα οποία είναι διεθνώς αποδεκτά. 
 

Άρθρο 4 
 
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας το παράρτηµα της Οδηγίας 
76/434/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 1976 «περί προσαρµογής στην τεχνική 
πρόοδο της οδηγίας του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στην πιστοποίηση και τη σήµανση των 
συρµατοσχοίνων, αλύσεων και αρπαγών» (αριθµ. L 122/8.5.1976) το οποίο αντικατέστησε 
στο σύνολό του το παράρτηµα της οδηγίας του Συµβουλίου 73/361/ΕΟΚ της 19ης Νοεµβρίου 
1973 (Αριθµ. L 335/5.12.1973). 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1.1. κάθε τµήµα συρµατόσχοινου και αλύσεως καθώς και κάθε αρπάγη πρέπει να φέρει σήµα, 
ή, αν η σήµανση δεν είναι δυνατή, πλακίδιο ή δακτύλιο στερεά προσαρµοσµένο µε τα 
στοιχεία του κατασκευαστή ή εντολοδόχου του εγκατεστηµένου εντός της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητος καθώς και τη σχετική πιστοποίηση (βλ. σηµεία 2.1, 3.1 και 4.1). 
 
1.2. Ο κατασκευαστής ή εντολοδόχος του εγκατεστηµένου εντός της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητος πιστοποιεί  δια σχετικής βεβαιώσεως ότι κάθε τµήµα  
συρµατόσχοινου και αλύσεως ως και κάθε αρπάγη ανταποκρίνονται στα αναγραφόµενα 
χαρακτηριστικά (βλ. σηµεία 2.1, 3.1, 4.1). 
 
2. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 
 
2.1. Ο κατασκευαστής ή εντολοδόχος του εγκατεστηµένος εντός της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητος οφείλει να παραδίδει για κάθε συρµατόσχοινο πιστοποίηση 
περιλαµβάνουσα τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις: 
 
1) Το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του εγκατεστηµένου 
εντός της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος. 
2) Την ονοµαστική διάµετρο. 
3) Την ονοµαστική µάζα ανά µέτρο. 
4) Το είδος της πλέξεως (σταυρωτή, συνεχής, εναλλασσόµενη) και την φορά πλέξεως του 
συρµατόσχοινου (δεξιά ή αριστερά). 
5) Προδιαµορφωµένο ή µη προδιαµορφωµένο 



6) Κατασκευή (σύνθεση και τύπος συρµατόσχοινου, αριθµός των κλώνων, αριθµός των ινών 
κατά κλώνον, είδος του πυρήνα  και σύνθεσή του, εάν αποτελείται από χάλυβα). 
7) Κατηγορία αντοχής των ινών. 
8) Το ελάχιστο φορτίο θραύσεως του καλωδίου (είναι το ελάχιστο φορτίο, το οποίο οδηγεί 
στη θραύση του καλωδίου κατά τη δοκιµή εφελκυσµού). Αν έχει γίνει επί του καλωδίου 
δοκιµή εφελκυσµού µέχρι θραύσεως, πρέπει να αναφέρονται όλα τα δεδοµένα τα σχετικά µε 
τη δοκιµή. 
9) Επένδυση επιφανείας: αν το καλώδιο είναι γαλβανισµένο πρέπει να αναφέρεται ο βαθµός 
γαλβανισµού ή η ποιότης. Σε περίπτωση άλλης προστατευτικής επενδύσεως, πρέπει να 
δίδονται οι σχετικές λεπτοµέρειες. 
10) Αν οι ίνες δεν έχουν γίνει από ανθρακούχοι χάλυβα, πρέπει να αναφέρονται οι 
προδιαγραφές. 
11) Αν το συρµατόσχοινο είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε εθνικά ή διεθνή πρότυπα, 
πρέπει να αναφέρονται τα πρότυπα αυτά. 
12) Σε περίπτωση που έγιναν δοκιµές επί των ινών και / η επί του καλωδίου,  πρέπει να 
αναφέρονται τα πρότυπα ή οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται. Αν έγιναν δοκιµές 
που δεν είναι σύµφωνες µε πρότυπο ή προδιαγραφή, πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς οι 
δοκιµές, καθώς και τα αποτελέσµατά τους. 
13) Αν η κατασκευή ή η σύνθεση του καλωδίου απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση και / ή 
ιδιαίτερη επίβλεψη, πρέπει να δίδονται οι σχετικές ενδείξεις. 
14) Υπογραφή του υπευθύνου σύµφωνα µε το σηµείο 1. 
15) Θέση του υπογράφοντος στην επιχείρηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου 
εντολοδόχο του. 
16) Τόπος και ηµεροµηνία. 
 
3. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
∆ΙΑΤΟΜΗΣ 
 
3.1. Ο κατασκευαστής ή εντολοδόχος του εγκατεστηµένος εντός της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητος οφείλει να παραδίδει για κάθε άλυσο πιστοποίηση που να 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις: 
1) Το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή εντολοδόχου του εγκατεστηµένου εντός 
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος. 
2) Τα χαρακτηριστικά της µη βαθµονοµηµένης αλύσσου: 
Ονοµαστικό εξωτερικό µήκος του κρίκου, ονοµαστικό εξωτερικό πλάτος του κρίκου, 
ονοµαστική διάµετρο του  κυλινδρικού χάλυβος καθώς και τις ενδείξεις ανοχής. 
Επισυνάπτεται διάγραµµα δύο τουλάχιστον συνεχοµένων κρίκων µε αριθµητική ένδειξη των 
διαστάσεων. 
3) Τα χαρακτηριστικά της βαθµονοµηµένης αλύσου: 
Ονοµαστικό εξωτερικό µήκος του κρίκου, ονοµαστικό εξωτερικό πλάτος του κρίκου, 
ονοµαστική διάµετρο του  κυλινδρικού χάλυβος καθώς και τις ενδείξεις ανοχής. 
Επισυνάπτεται διάγραµµα δύο τουλάχιστον συνεχόµενων κρίκων µε αριθµητική ένδειξη των 
διαστάσεων. 
4) Την ονοµαστική µάζα ανά γραµµικό µέτρο. 
5) Τη µέθοδο συγκολλήσεως των κρίκων. 
6) Το φορτίο δοκιµής που εφαρµόζεται σε ολόκληρη την άλυσο µετά τη θερµική 
επεξεργασία. 
7) Το ελάχιστο φορτίο θραύσεως της αλύσεως (είναι το ελάχιστο φορτίο που οδηγεί σε 
θραύση κατά την δοκιµή εφελκυσµού). 
8) Την ελάχιστη ολική επιµήκυνση θραύσεως εκφραζόµενη σε ποσοστό: ένδειξη του µήκους 
του δείγµατος ή του αριθµού των κρίκων. 
9) Τις ιδιότητες του υλικού της αλύσου (παραδείγµατος χάρη: διεθνή κατηγορία της αλύσου 
ή, ενδεχοµένως, προδιαγραφή του χάλυβος της αλύσου). 
10) Το είδος της εφαρµοσµένης θερµικής επεξεργασίας. 



11) Αν η άλυσος κατασκευάζεται σύµφωνα µε εθνικό ή διεθνές πρότυπο, πρέπει να 
αναφέρεται το πρότυπο αυτό. 
12) Σε περίπτωση που έχουν γίνει δοκιµές επί της αλύσου, ένδειξη των προτύπων ή των 
προδιαγραφών των δοκιµών οι οποίες πρέπει να πληρούται. 
Αν έχουν γίνει δοκιµές που δεν είναι σύµφωνες µε ένα πρότυπο ή µια προδιαγραφή, πρέπει 
να περιγράφονται λεπτοµερώς καθώς και τα αποτελέσµατά τους. 
13) Σε περίπτωση που οι ιδιότητες της αλύσεως είναι τέτοιες, ώστε να απαιτείται 
επεξεργασία, συντήρηση και / ή ιδιαιτέρα επίβλεψη, πρέπει να 
δίδονται ενδείξεις ή οδηγίες. 
14) Υπογραφή του υπευθύνου σύµφωνα µε το σηµείο 1. 
15) Θέση του υπογράφοντος στην επιχείρηση του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του 
κατασκευαστή. 
16) Τόπος και ηµεροµηνία. 
 
3.2. Αν οι αλύσεις κατασκευάζονται σύµφωνα µε το εθνικό ή διεθνές  πρότυπο, πρέπει να 
φέρουν ευκρινώς και ανεξίτηλα τα σήµατα ποιότητος σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο. Τα 
σήµατα αυτά ποιότητος πρέπει να εναποτίθεται επί των αλύσεων οποιουδήποτε µήκους. 
Απαιτείται τουλάχιστον ένα σήµα ανά µέτρο ή τουλάχιστον ένα σήµα ανά 20 κρίκους. 
Επιλέγεται το µικρότερο εκ των διαστάσεων αυτών. Τα σήµατα αυτά πρέπει να έχουν τις 
ακόλουθες διαστάσεις: 
 
Ονοµαστικό πάχος µετάλλου σε µ.µ.  Ελάχιστες διαστάσεις των ψηφίων σε µ.µ. 
µέχρι 8 συµπεριλαµβανοµένων 2 
άνω των 8 µέχρι 12,5 συµπεριλαµβανοµένων   3 
άνω των 12,5 µέχρι 26 
συµπεριλαµβανοµένων 

4,5 

άνω των 26 6 
 
4. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΠΑΓΩΝ: 
 
4.1. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του εγκατεστηµένος εντός της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητος οφείλει αν παραδίδει για κάθε παρτίδα αρπαγών, ή κατόπιν 
αιτήσεως του χρησιµοποιούντος για κάθε αρπάγη πιστοποίηση η οποία περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις: 
 
1) Την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή εντολοδόχου του εγκατεστηµένου 
εντός της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος. 
2) Αν η πιστοποίηση αυτή αφορά µία παρτίδα αρπαγών πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός των 
αρπαγών της παρτίδος. 
3) Ο τύπος της αρπάγης. 
4) Τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων:  Επισυνάπτεται διάγραµµα  της αρπαγής µε τις 
βασικές διαστάσεις. 
5) Το µέγιστο φορτίο δοκιµής που δύναται να εφαρµοσθεί στην αρπάγη ώστε, µετά την 
αποµάκρυνση αυτού του φορτίου δοκιµής, να µην υπάρχει σηµαντική µόνιµη παραµόρφωση 
σε καµία περίπτωση ή παραµόρφωση, που καταµετράται στο άνοιγµα της αρπάγης, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 0,25%. 
6) Το φορτίο που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει κάµψη της αρπάγης µέχρις αδυναµίας 
συγκρατήσεως του φορτίου:  το ελάχιστο φορτίο θραύσεως πρέπει να αναφέρεται σε 
περίπτωση αρπαγών των οποίων ή κατασκευή είναι τέτοια ώστε θραύονται ή θα εθραύοντο 
πριν η κάµψη της αρπάγης φθάσει ή θα έφθανε σε σηµείο ώστε να µη δύναται να 
συγκρατήσει το φορτίο. 
7) Ιδιότητες του υλικού της αρπάγης (π.χ. διεθνή κατηγορία της αρπάγης, ή ενδεχοµένως, 
προδιαγραφή του χάλυβος της αρπάγης). 
8) Το είδος της θερµικής επεξεργασίας που εφαρµόζεται κατά την κατασκευή της αρπάγης. 



9) Αν η αρπάγη κατασκευάζεται σύµφωνα µε ένα εθνικό ή διεθνείς πρότυπο πρέπει να 
αναφέρεται το πρότυπο αυτό καθώς και τα στοιχεία αναγνωρίσεως της αρπάγης. 
10) Σε περίπτωση που έχουν γίνει δοκιµές επί της αρπάγης, αναφορά των προτύπων ή των 
προδιαγραφών των δοκιµών οι οποίες πρέπει να πληρούται. 
Αν επραγµατοποιήθησαν δοκιµές που δεν είναι σύµφωνες µε πρότυπο ή προδιαγραφή, πρέπει 
να περιγράφονται λεπτοµερώς (σε περίπτωση παρτίδων πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός των 
δειγµάτων) καθώς και τα αποτελέσµατα. 
11) Σε περίπτωση  που οι ιδιότητες της αρπάγης απαιτούν επεξεργασίας, συντήρηση και / ή 
ιδιαίτερη επίβλεψη, πρέπει να δίδονται ενδείξεις ή οδηγίες. 
12) Υπογραφή του υπευθύνου σύµφωνα µε το σηµείο 1. 
13) Θέση του υπογράφοντος στην επιχείρηση του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του 
κατασκευαστή. 
14) Θέση του υπογράφοντος στην επιχείρηση του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του 
κατασκευαστή. 
15) Τόπος και ηµεροµηνία. 
4.2. Αν οι αρπάγες κατασκευάζονται σύµφωνα µε ένα εθνικό ή ένα διεθνές πρότυπο, πρέπει 
να φέρουν κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τα σήµατα ποιότητος, σύµφωνα µε το 
σχετικό πρότυπο. 
 

Άρθρο 5 
 
Η ισχύς της παρούσα, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1988 
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