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Θέμα: Διευκρινίσεις για τον έλεγχο των εισαγόμενων από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων

Σχετ.: Η υ π ΄  α ρ . κ.υ.α. 618/43/2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, 
διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β΄ 52), όπως τροποποιήθηκε με την 
κ.υ.α. 17230/671/2005 (Β΄ 1218)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4.1 του άρθρου 2 του 
σχετικού, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την υπ. αρ. 17230/671/2005 κ.υ.α. (Β΄ 1218), αναφορικά με 
τον έλεγχο εισαγόμενων από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σε κάθε εισαγόμενη παρτίδα πυροσβεστήρων από τρίτη χώρα πραγματοποιείται τυχαία 
δειγματοληψία ικανού αριθμού πυροσβεστήρων από τον αναγνωρισμένο φορέα και αποστέλλονται 
σε διαπιστευμένο εργαστήριο για δοκιμές προκειμένου να επιβεβαιωθεί η λειτουργική και 
κατασβεστική  ικανότητα  των  πυροσβεστήρων . Η  παρτίδα  αποτελείται  από  ομοειδείς  
πυροσβεστήρες ενιαίας παραγωγής.

Ανάλογα με τον τύπο του πυροσβεστήρα διενεργούνται από το διαπιστευμένο εργαστήριο κατ’ 
ελάχιστον οι κάτωθι δοκιμές σε κάθε παρτίδα ομοειδών πυροσβεστήρων ενιαίας παραγωγής, 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 3-7, ΕΝ 1866-1 και ΕΛΟΤ 1066:
- Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος του ανοίγματος πλήρωσης και των βασικών 
διαστάσεων των εξαρτημάτων όπως προβλέπονται από τα σχετικά πρότυπα.
- Λειτουργικός έλεγχος που περιλαμβάνει, συνολικό βάρος, ονομαστικά φορτία, μέτρηση 
γόμωσης και διακυμάνσεις πλήρωσης, έλεγχος εκκένωσης, θέση λειτουργίας, διάρκεια λειτουργίας 
και εναπομένον φορτίο. 
- Δοκιμές φωτιάς σύμφωνα με την κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται στη σήμανση 
του πυροσβεστήρα.

Ο αναγνωρισμένος φορέας: 
- Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του πυροσβεστήρα με τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου.
- Ελέγχει την ορθότητα της σήμανσης.
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- Επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που αφορούν την πιστοποίηση σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/68/ΕΕ. Επιπλέον, επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που 
αφορούν  την  πιστοποίηση  σύμφωνα  με  την  ευρωπαϊκή  οδηγία  2014/90/ ΕΕ , εφόσον  ο  
πυροσβεστήρας φέρει τη σχετική σήμανση πιστοποίησης.
- Επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που αφορούν τις αρχικές δοκιμές και την 
έγκριση των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 3-7, ΕΝ 1866-1 και ΕΛΟΤ 1066.
- Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργαστηριακών δοκιμών.

Εφόσον τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων είναι ικανοποιητικά, ο αναγνωρισμένος φορέας 
εκδίδε ι  πιστοποιητ ικό  συμμόρφωσης , το  οποίο  είναι υποχρεωτικό για την εισαγωγή και 
κυκλοφορία των εν λόγω πυροσβεστήρων στη χώρα και αναφέρει τα στοιχεία ταυτοποίησης της 
παρτίδας.

Το πιστοποιητικό αυτό κατατίθεται:
α) στο αρμόδιο Τελωνείο της χώρας προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή, και
β) στη Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

    
     Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας 

Ιωάννης Κυριακού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Για ενέργεια:
EBETAM AE
Α’ Βιομηχανική Περιοχή, Τ.Θ. 13, Βόλος TK 38500
E-mail: volos.office@mirtec.gr

EUROCERT ΑΕ
Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση ΤΚ 14452
E-mail: info@eurocert.gr

BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ
12o χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας
Μεταμόρφωση ΤΚ 144 52

Για ενημέρωση:
ΕΣΥΔ
Θησέως 7
Καλλιθέα ΤΚ 17676
E-mail: esyd@esyd.gr

Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών Συντηρητών & Εμπόρων Ειδών Πυρασφάλειας “Η 
Πυροπροστασία”
E-mail: info@pyroprostasia.org

Σύλλογος “Πυρόσβεση”
Αγ. Κωνσταντίνου 7
Πειραιάς ΤΚ 18531
E-mail: info@pyrosvesi.org

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Χρονολογικό Αρχείο ΔΤΒΝ
Τμήμα Β’
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