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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΘΕΜΑ : «Διάθεση στην αγορά, συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση 
πυροσβεστήρων πλοίων» 

ΣΧΕΤ.: Υ.Α 618/43 (ΦΕΚ 52/Β 720-1-2005) 

1. Γνωρίζεται ότι με την ως άνω σχετική Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται οι 
προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, καθώς και οι διαδικασίες 
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης τους. Κατόπιν αυτού κρίνεται αναγκαία η 
έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να μην σημειωθούν 
καθυστερήσεις, δυσχέρειες ή προβλήματα κατά ι την εφαρμογή των εν λόγω 
διατάξεο3ν. 
2. Αναλυτικότερα, σας γνωρίζουμε ότι επέρχονται σημαντικές μεταβολές όσον 
αφορά: 
α. στην κατασκευή και την πρώτη κυκλοφορία (διάθεση στην αγορά) των 
πυροσβεστήρων καθώς και την εισαγωγή τους από άλλες χώρες (άρθρο 2), στα 
πρότυπα κατασκευής και απόδοσης των πυροσβεστήρων (άρθρο 3), στην 
απαιτούμενη σήμανση τους (άρθρο 4) και στον περιοδικό επανέλεγχο, την 
συντήρηση και την αναγόμωση τους (άρθρο 5). 
3. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης τέθηκαν σε 
εφαρμογή την 20-1-2005 (ημερομηνία δημοσίευσης), εκτός από εκείνες που αφορούν 
την διάθεση στην αγορά και τον περιοδικό επανέλεγχο - συντήρηση - αναγόμωση 
των πυροσβεστήρων, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή την 20-1-2006. 
4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο περιοδικός επανέλεγχος, η συντήρηση και η 
αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνεται μόνον από Αρμόδια Άτομα που θα 
ενεργούν ως τεχνικοί υπεύθυνοι \ Αναγνωρισμένων Εταιρειών ελέγχου, αναγόμωσης 
και συντήρησης πυροσβεστήρων, όπως αυτές ι ορίζονται από τις διατάξεις της ως 
άνω Υπουργικής Απόφασης. Για τον χαρακτηρισμό των Εταιρειών αυτών ως 
Αναγνωρισμένων απαιτείται προηγουμένως η έγκριση τους από Αναγνωρισμένο 
Φορέα που να έχει προς τούτο διαπιστευθεί σύμφωνα με την διαδικασία της 
Υπουργικής Απόφασης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β714-2-2001). Η διενέργεια των 
σχετικών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα της 
Απόφασης, ενώ παράλληλα καθορίζεται μέγιστος χρόνος λειτουργικής ζωής των 
πυροσβεστήρων τα 20 έτη (πλην των πυροσβεστήρων CO2). 
5. Κατόπιν αυτών σας πληροφορούμε ότι από 20-01-2006 θα γίνονται αποδεκτά από 
την Υπηρεσία μας πιστοποιητικά επιθεώρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων 
που έχουν εκδοθεί μόνον από τις ως άνω Αναγνωρισμένες Εταιρείες και Αρμόδια 
Άτομα. . · 



6. Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει έγκαιρα στην 
τροποποίηση του Κανονισμού Πυροσβεστικών Μέσων των Πλοίων (ΠΔ 379/1996 - 
ΦΕΚ 250 Α'), ώστε να εναρμονισθούν οι διατάξεις του με εκείνες της σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης. 
τέλος, η προσοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων για την έγκαιρη και πιστή 
διατάξεων της παραπάνω σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 
7.Εφιστάται τέλος η προσοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων για την έγκαιρη και 
πιστή τήρηση των διατάξεων της παραπάνω σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 
 
Ο Κλαδάρχης  

Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ Ελ. 

 


