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ΘΔΜΑ:   «Πποδιαγπαθέρ, έλεγσορ, ζςνηήπηζη και αναγόμωζη πςποζβεζηήπων» 

 
ΣΦΔΤ,: α. - Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ Α' 68) 

           β. - K.Y.A. 618/43/20-1-2005 (ΦΔΚ Β' 52) 

           γ. -Κ.Υ.Α. 3021 19/6/26-11-1986 (ΦΔΚ Β'847) 

           δ. -2037/2000 Καλνληζκφο (ΔΚ) ηνπ Δπξσπατθνχ  Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 
               ηεο 29εο Ινπλίνπ γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ φδνληνο                                                                                            

           ε. - Σεηξά ΠξνηχπσλΔΛΟΤ                                                                                                                                                                       

          ζη. - Κ.Υ.Α. 3021 /1 9/6/26-1 1-1 S86 (ΦΔΚ Β'847) 

1.- Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο ππξνζβεζηήξσλ. ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, ε επηθάλεηα θάιπςεο θαζψο θαη ην κέγεζνο απηψλ, θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θαηά πεξίπησζε 
λνκνζεζία ππξνπξνζηαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, 
2.- ΜΔ ηελ (β) ζρεηηθή θαζνξίζζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ππξνζβεζηήξσλ, νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλειέγρνπ θαη αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ. 
Δηδηθφηεξα : 
   α.- Οη ππξνζβεζηήξεο πνπ δηαηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο (β) ζρεηηθήο θαη λα θέξνπλ ηελ 
πξνβιεπφκελε ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ίδηαο ζρεηηθήο. 
   β.- Σην Παξάξηεκα III θαζνξίδεηαη ην πεξηνδηθφ πξφγξακκα ειέγρσλ θαη ν ρξφλνο δσήο ησλ ππξνζβεζηήξσλ. 
   γ.- Απφ ηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ (β) ζρεηηθνχ θαζνξίδεηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη πεξηνδηθφο επαλέιεγρνο, αλαγφκσζε θαη ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξσλ ζην 
Αλαγλσξηζκέλεο Δηαηξείεο, νη νπνίεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη λα ππνβάιινπλ 
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ζε Αλαγλσξηζκέλν Φνξέα. 
Οη Αλαγλσξηζκέλεο Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα Αξκφδην Άηνκν, πηζηνπνηεκέλν απφ Αλαγλσξηζκέλν Φνξέα. 



   δ.- Σην άξζξν 6 ηεο (β) ζρεηηθήο θαζνξίδεηαη φηη αξκφδηα αξρή γην ηελ επηβνιή θπξψζεσλ είλαη ε αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ θαηά 
ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηε ζηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, ή ζε πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ, δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, νη νπνίνη δελ πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Κ.Υ Α. 618/43/2005, ζα ελεκεξψλεηε εγγξάθσο, ιφγσ αξκνδηφηεηαο, ην Β' Τκήκα ηεο 3Π5 Γηεχζπλζεο Κιαδηθήο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Μεζνγείσλ 109-111, Τ.Κ, 1 15 26 Αζήλα) θαζψο θαη ηε Γ/λζε Τερληθνχ Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή 
ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Κάληγγνο 20, Τ.Κ, 106 77 Αζήλα).   3.- Σχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ (ζη) ζρεηηθή, ε πηζηνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαιήο θαηαζθεπήο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαζψο θαη ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη αλαγνκψζεσλ απηψλ, γίλεηαη κε Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ε νπνία εθδίδεηαη σο 
αθνινχζσο: 
   α.- Γηα ηνπο θαηλνχξγηνπο ππξνζβεζηήξεο, απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνκεζεπηή απηψλ, φπνπ 8α αλαθέξεηαη φηη νη ππξνζβεζηήξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαη πιεξνχλ 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο (κέρξη 20 θηιά) έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ 
Πξφηππν ΔΝ-3 θαη νη ηξνρήιαηνη ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο 50 θηιψλ θαη αθξνχ 45 ιίηξσλ κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ-1866-98. 
Δηδηθφ γηα ηνπο απηνδηεγεηξφκελνπο ππξνζβεζηήξεο νξνθήο 6 θαη 12 θηιψλ, ηα δνρείν πίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπζηήκαηα ηνπηθήο εθαξκνγήο επάλσ απφ ηηο θνπηέο 
εζηίεο ησλ καγεηξείσλ ή ηηο αληιίεο ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ (ή ζηαζκψλ απηνθηλήησλ κε αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ) θαη ηνπο ηξνρήιαηνπο ππξνζβεζηήξεο μεξάο 
θφλεσο 25 θηιψλ, επεηδή απηνί δελ εκπίπηνπλ ζηα Δπξσπατθά Πξφηππα ΔΝ-3 ή ΔΝ-1866-98, ζα αλαθέξεηαη φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Κ.Υ.Α. 16289/330/27-5- 199S 
(ΦΔΚ Β' 987), ε νπνία απνηειεί ζπκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 97/23/ΔΟΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Δμνπιηζκφ 
ππφ πίεζε. 
Δπίζεο, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππξνζβεζηήξσλ, ζα ππνβάιιεηαη θσηναληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο ηνπο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αγνξαζηή, ν 
αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ππξνζβεζηήξσλ. 
   β.- Γην ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν θαη αλαγφκσζε ησλ ππαξρφλησλ ππξνζβεζηήξσλ, απφ ην Αξκφδην Άηνκν ηεο Αλαγλσξηζκέλεο Δηαηξείαο πνπ εθηέιεζε ηηο εξγαζίεο απηέο, καδί 
κε ην θσηναληίγξαθν ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ θαηέρεη ην Αξκφδην Άηνκν, Σηελ Υπεχζπλε Γήισζε ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο 
Αλαγλσξηζκέλεο Δηαηξείαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη φηη ν έιεγρνο, ε ζπληήξεζε θαη αλαγφκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ έγηλε ζχκθσλα κε ηα 
δηαιακβαλφκελα ζηελ  Κ.Υ.A. S18/43/20-1-200S. 
4.- Με ηε (γ) ζρεηηθή ελαξκνλίζζεθε ε Διιεληθή λνκνζεζία κε ηελ νδεγία 97/23/ΔΟΚ ηνπ Δπξσπα/θνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, νη 
δηαηάμεηο ηεο νπνίαο, κε βάζε ην άξζξν 21, έρνπλ εθαξκνγή απφ 29-11-1699. Καηά ζπλέπεηα ππξνζβεζηήξεο θαηαζθεπαζκέλνη κεηά ηελ 29-11-1999 ζα πξέπεη λα θέξεη 
ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε "CE". 
Σχκθσλα φκσο κε ην άξζξν 21 ηεο ίδηαο ζρεηηθήο, επηηξεπφηαλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά κέρξη ηελ 29-5-2002 θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο ρσξίο λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε "CE", 
εθφζνλ είραλ θαηαζθεπαζζεί πξηλ ηελ 29-11-1999. 
5.- Με ην (δ) ζρεηηθφ, θαζνξίζζεθαλ νη νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ φδνληνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα halons  (halon 1211 CF2BrCl ρισξo-βξσκν-δηθζoξν-
κεζάλην, halon 1301 CF3Br βξσκν-ηξηθζνξν-κεζαλην θαη halon 2402 C2F4Br2  δηβξσκν-ηεηξζθζνξν-αηζάλην). 
Γεληθά απαγνξεχεηαη ε παξαγσγή, ε ρξήζε θαη ε δηζ&εζε ζηελ αγνξά ησλ halons, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ (δ) ζρεηηθνχ, απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ, 
δειαδή κεηά ηελ 1-10-2000. 
Τα ζπζηήκαηα φκσο ππξνπξνζηαζίαο θαη νη ππξνζβεζηήξεο πνπ πεξηέρνπλ halons, πξέπεη λα παξνπιηζηνχλ κέρξη ηελ 31-12-2003. 
Καη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα halons, κεηά ηελ 31-12-2003, γηα ηηο παξαθάησ ρξήζεηο:       

 Halon 1301: 
 - ζηα αεξνζθάθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζαιάκσλ ηνπ πιεξψκαηνο, ησλ αηξαθηηδίσλ ησλ θηλεηήξσλ, ησλ ζαιακψλ θνξηίνπ θαη ησλ μεξψλ ζαιάκσλ. 
 - ζε ζηξαηησηηθά ρεξζαία νρήκαηα θαη ζαιάζζηα ζθάθε, ζηνάο ρψξνπο φπνπ βξίζθεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ζην κεραλνζηάζην. 
 - γηα ηελ αδξαλνπνίεζε θαηεηιεκκέλσλ ρσξψλ ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη πηζαλφηεηα ειεπζέξσζεο εχθιεθησλ πγξψλ ή/θαη αεξίσλ ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα, ζηνλ ηνκέα 
πεηξειαίνπ, πγξαεξίνπ θαη πεηξνρεκηθψλ, θαη ζε πθηζηάκελα θνξηεγά πινία. 
 - γηα ηελ αδξαλνπνίεζε ήδε πθηζηάκελσλ επαλδξσκέλσλ θέληξσλ επηθνηλσλίαο θαη  επηρεηξήζεσλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ή άιισλ θέληξσλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 
εζληθή αζθάιεηα, 
 - γηα ηελ αδξαλνπνίεζε ρψξσλ φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ξαδηελεξγψλ πιηθψλ.                                                                                                  



 -ζηε ζήξαγγα ηεο Μάγρεο θαη ζε ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο θαη ηξνραίν πιηθφ. 

 
Halon 1211: 
 - ζε θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο θαη ζε ζηαζεξφ ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ θηλεηήξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε αεξνζθάθε, 

- ζηα αεξνζθάθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ πιεξψκαηνο, ησλ αηξάθησλ ησλ θηλεηήξσλ, ησλ ρψξσλ θνξηίνπ θαη ησλ ρψξσλ μεξνχ θνξηίνπ. 
 - ζε ππξνζβεζηήξεο γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ησλ ππξνζβεζηψλ θαηά ηελ αξρηθή ππξφζβεζε. 
 - ζε ζηξαηησηηθνχο θαη αζηπλνκηθνχο ππξνζβεζηήξεο γηα ρξήζε επί πξνζψπσλ. 

 
6.- Απφ ηε ιήςε ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε πε'αξηζ, 47193 Φ.701,5/9-12-1991 Γ/γή Α.Π.Σ. 
(Δγθχθιηνο 9). 

 
 Ο Αξρεγφο 

 Φξήζηνο Σκέηεο 

 Αληηζηξάηεγνο ΠΣ 
  

    

 


