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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2659
9 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμό−
νιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας
(αναδιατύπωση).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1 περ. στ, 2 και 3) και
3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(Α΄ 34) όπως ισχύει.
2. Το Π.δ. 63/2005 (Α΄ 92) «Κωδικοποίηση της Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως ισχύει.
3. Tο Π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
4. Tο Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθ. 107837/21.10.2015 (Β΄ 2280) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην

Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεο−
δώρα Τζάκρη».
7. Την υπ’ αριθ. Υ6/29.09.2015 (Β΄ 2109) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης Νικόλαο Τόσκα».
8. Την κοινή υπουργική απόφαση 12044/613/2007
(Β΄ 376) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμε−
τώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε
εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυ−
νων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδη−
γίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της Οδηγίας 96/82/
ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ου−
σίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Δεκεμβρίου 2003».
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινό−
μηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών
και των μιγμάτων.
10. Την απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2011
για δημοσίευση στοιχείων αναφοράς του προτύπου ΕΝ
15947 σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που
ορίζονται στην Οδηγία 2997/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου για τα είδη πυροτεχνίας
(2011/482/ΕΕ).
11. Την Ανακοίνωση 2013/C 136/06 της Επιτροπής στο
πλαίσιο της Οδηγίας 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (Δημοσίευση τίτλων και
στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει
της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης).
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό
των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγο−
ράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/1993
του Συμβουλίου.
13. Το Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Με−
σίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων,
αλιείας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το κεφά−
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λαιο Ε΄ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και
υπηρεσιών ποιότητας» αυτού.
14. Το Ν. 4109/2013 (Α΄ 16) «Κατάργηση και συγχώνευση
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά−
ξεις.» και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού, όπως εκάστοτε
ισχύει.
15. Την υπ’ αριθ. οικ. 3354/91/8.2.2001 (Β΄ 149) απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός πλαισίου για
την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέ−
ων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6735/415/4.8.2010
(Β΄ 1390) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της απόφασης
για τον καθορισμό πλαισίου για την αναγνώριση της
ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή
ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα».
16. Την υπ’ αριθ. 3329/89 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 132) «Κανονισμοί για την παραγωγή αποθήκευση και
διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».
17. Το Ν. 456/1976 (Α΄ 277) «περί φωτοβολίδων και
πυροτεχνημάτων» και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
κανονιστικών πράξεων.
18. To Ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφο−
ρούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» και των κατ’ εξουσι−
οδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.
19. Την υπ’ αριθμ. 45666/ΔΤΒΝ756/30.4.2015 κοινή
υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στην Εκτελεστική Οδηγία 2014/58/ΕΕ της
Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία,
σύμφωνα με την Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συστήματος για την
ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας.» (Β΄ 769).
20. Την υπ’ αριθ. 9104/440/2010 κοινή υπουργική από−
φαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2007/23/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών
πυροτεχνίας» (Β΄ 1159).
21. Toυ Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) «Απλοποίηση της αδειο−
δότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις».
22. Την υπ’ αριθ. 11893/2η ΔΚΒΠ 599/16.10.2013 κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 9104/440/2010 «Προσαρμογή της ελλη−
νικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη
διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας» (Β΄ 1159), ως
προς το σημείο 4 του Παραρτήματος I αυτής, για την
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 47
της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην
αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση)» (Β΄ 2689).
23. Tην Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την
εναρμόνιση των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσι−
μότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση).
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός − Αντικείμενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός της παρούσης είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2013/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαθεσιμότητα
στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, η οποία αποτελεί αναδι−
ατύπωση της Οδηγίας 2007/23/ΕΚ σχετικά με τη διάθε−
ση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας προκειμένου για την
ευθυγράμμιση αυτής με την απόφαση αριθ. 768/2008/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των
προϊόντων.
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες, που αποσκο−
πούν στην ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών πυροτεχνίας
στην εσωτερική αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
συγχρόνως, η προστασία της ανθρώπινης υγείας, της
δημόσιας ασφαλείας και η προστασία και η ασφάλεια
των καταναλωτών σε υψηλό επίπεδο, λαμβανομένων
υπόψη επίσης των σχετικών ζητημάτων, που συνδέονται
με την προστασία του περιβάλλοντος.
Η παρούσα απόφαση καθιερώνει τις βασικές απαιτή−
σεις ασφαλείας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα είδη
πυροτεχνίας προκειμένου να διατίθενται στην αγορά.
Οι απαιτήσεις αυτές παρατίθενται στο παράρτημα I.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας)
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα είδη πυρο−
τεχνίας, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 1 έως
4 του άρθρου 3.
2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα εξής:
α) είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για μη εμπορι−
κή χρήση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, από τις ένοπλες
δυνάμεις, την αστυνομία ή τις πυροσβεστικές υπηρεσίες,
β) εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
Π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως εκάστοτε ισχύει, προς συμ−
μόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 96/98/ΕΚ,
γ) είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για χρήση στην
αεροναυπηγική βιομηχανία,
δ) καψούλια που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για επι−
κρουστικά παιχνίδια και άλλα είδη που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της απόφασης οικ. 3669/194/2011
(Β΄ 549), όπως εκάστοτε ισχύει, για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφά−
λεια των παιχνιδιών, προς συμμόρφωση της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ,
ε) εκρηκτικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Π.δ. 455/95 (Α΄ 268) προς συμμόρφωση της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/15/ΕΟΚ,
στ) πυρομαχικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της
παρούσας απόφασης,
ζ) πυροτεχνήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί
προς ιδία χρήση του εγκατεστημένου στην Ελλάδα
κατασκευαστή, παραμένουν στην επικράτεια και έχουν
εγκριθεί για χρήση αποκλειστικά στην Ελλάδα σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένων των διατάξεων
της παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Ορισμοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «είδος πυροτεχνίας»: κάθε είδος που περιέχει εκρη−
κτικές ουσίες ή εκρηκτικό μείγμα ουσιών που έχουν
σχεδιασθεί για να παράγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέριο
ή καπνό ή συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων μέσα
από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση,
2. «πυροτέχνημα»: είδος πυροτεχνίας που προορίζεται
για ψυχαγωγία,
3. «είδη πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς»: τα είδη
πυροτεχνίας που σχεδιάζονται για χρήση επί σκηνής,
σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμ−
βανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών
παραγωγών ή για παρόμοιες χρήσεις,
4. «είδη πυροτεχνίας για τα οχήματα»: τα εξαρτήμα−
τα διατάξεων ασφαλείας σε οχήματα, που περιέχουν
πυροτεχνικές ουσίες χρησιμοποιούμενες για να ενερ−
γοποιήσουν τις ίδιες ή άλλες διατάξεις,
5. «πυρομαχικά»: βλήματα και ωστικά φορτία και
άσφαιρα πυρά που χρησιμοποιούνται σε φορητά όπλα,
άλλα όπλα και πυροβόλα,
6. «άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις»: άτομο που κατέ−
χει άδεια τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων προκειμένου
να χειρίζεται ή/και να χρησιμοποιεί πυροτεχνήματα της
κατηγορίας F4, είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας Τ2,
που χρησιμοποιούνται στο θέατρο, ή/και άλλα είδη πυ−
ροτεχνίας της κατηγορίας Ρ2, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 7 της παρούσας,
7. «διαθεσιμότητα στην αγορά»: προσφορά είδους
πυροτεχνίας για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην
ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότη−
τας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν,
8. «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την
οποία είδος πυροτεχνίας καθίσταται διαθέσιμο στην
ενωσιακή αγορά,
9. «κατασκευαστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
κατασκευάζει είδος πυροτεχνίας ή που αναθέτει σε
άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή τέτοιου είδους
πυροτεχνίας, και διοχετεύει στην αγορά τη συσκευή
υπό την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα,
10. «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει στην ενωσιακή
αγορά είδος πυροτεχνίας προερχόμενο από τρίτη χώρα,
11. «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην
αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή
τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά είδος πυροτεχνίας
διαθέσιμο στην αγορά,
12. «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εισαγω−
γέας και ο διανομέας,
13. «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο
ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του
είδους πυροτεχνίας,
14. «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012,
15. «διαπίστευση»: διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρ−
θρο 2 σημείο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008,
16. «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: εθνικός οργα−
νισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο
11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008,
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17. «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διεργασία
αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον
πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας της πα−
ρούσας απόφασης που αφορούν ένα είδος πυροτεχνίας,
18. «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»:
φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων της βαθμονόμησης,
της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης,
19. «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επι−
στροφή είδους πυροτεχνίας που έχει ήδη τεθεί στη
διάθεση του τελικού χρήστη,
20. «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην απο−
τροπή της διαθεσιμότητας στην αγορά, ενός είδους
πυροτεχνίας που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού,
21. «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε νομοθε−
σία της Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπο−
ρίας των προϊόντων,
22. «σήμανση CE»: σήμανση διά της οποίας ο κατα−
σκευαστής δηλώνει ότι το είδος πυροτεχνίας συμμορ−
φώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενω−
σιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την
τοποθέτηση της σήμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 4
Αρμόδια Αρχή
(άρθρο 44 της Οδηγίας)
Αρμόδια εθνική αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, τον έλεγχο της συμμόρφωσης
των ειδών πυροτεχνίας και την εποπτεία της αγοράς
ορίζεται η Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται αρμόδια
αρχή νοείται η ως άνω υπηρεσία.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας, η ανωτέρω
υπηρεσία εκπροσωπεί την χώρα στην επιτροπή για τα
είδη πυροτεχνίας του άρθρου 44 της Οδηγίας 2013/29/
ΕΕ, η οποία, μεταξύ άλλων, δύναται να εξετάζει κάθε
θέμα σχετικό με την εφαρμογή της Οδηγίας 2013/29/
ΕΕ το οποίο τίθεται από τον πρόεδρο της ή από εκ−
πρόσωπο κράτους μέλους σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό της.
Άρθρο 5
Ελεύθερη κυκλοφορία (άρθρο 4 της Οδηγίας)
1. Η αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς, με την επιφύ−
λαξη της παραγράφου 2, δεν απαγορεύει, περιορίζει
ή παρεμποδίζει τη διαθεσιμότητα στην αγορά, ειδών
πυροτεχνίας τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της πα−
ρούσας απόφασης.
2. Η παρούσα απόφαση δεν αποκλείει τη λήψη μέτρων
από τους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας Ανάπτυ−
ξης και Τουρισμού που αποσκοπούν στην απαγόρευση
ή στον περιορισμό της κατοχής, της χρήσης ή/και της
πώλησης στο ευρύ κοινό, πυροτεχνημάτων των κατη−
γοριών F2 και F3, ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο και
των άλλων ειδών πυροτεχνίας και τα οποία δικαιολο−
γούνται για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας, υγείας
και προστασίας, ή προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Στις εμποροπανηγύρεις, στις εμπορικές εκθέσεις
και στις επιδείξεις που διοργανώνονται για την εμπορία
ειδών πυροτεχνίας, δεν εμποδίζεται η παρουσίαση και
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χρήση ειδών πυροτεχνίας που δεν συμμορφώνονται
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, με την προ−
ϋπόθεση ότι ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς το όνομα
και την ημερομηνία της εν λόγω εμπορικής πανηγύ−
ρεως, της έκθεσης ή της επίδειξης, όπως επίσης τη
μη συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητά τους
για πώληση των ειδών αυτών μέχρι να μεριμνήσει για
τη συμμόρφωσή τους ο κατασκευαστής, όταν αυτός
είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα ή ο εισαγωγέας.
Κατά τη διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων, λαμβάνονται τα
δέοντα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
4. Δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία και η
χρήση των ειδών πυροτεχνίας που προορίζονται για
σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών όταν αυτά δεν
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης, με την προϋπόθεση ότι ευκρινές σήμα δηλώνει
σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμό−
τητά τους για σκοπούς άλλους από την ανάπτυξη, τη
δοκιμή και την έρευνα.
Άρθρο 6
Διαθεσιμότητα στην αγορά
(άρθρο 5 της Οδηγίας)
Τα είδη πυροτεχνίας δεν μπορούν να καθίστανται
διαθέσιμα στην αγορά παρά μόνο εφόσον πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 7
Κατηγορίες ειδών πυροτεχνίας
(άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Τα είδη πυροτεχνίας ταξινομούνται από τον κα−
τασκευαστή σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή τον
σκοπό τους καθώς και τον βαθμό του κινδύνου, συμπερι−
λαμβανομένου του επιπέδου θορύβου. Οι κοινοποιημένοι
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 22 επιβεβαι−
ώνουν την ταξινόμηση στο πλαίσιο των διαδικασιών
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο
άρθρο 18.
Η ταξινόμηση έχει ως εξής:
α) Πυροτεχνήματα:
i) κατηγορία F1: πυροτεχνήματα που ενέχουν πολύ
χαμηλό κίνδυνο και αμελητέο επίπεδο θορύβου και τα
οποία προορίζονται για χρήση σε περιορισμένους χώ−
ρους, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων που
προορίζονται για χρήση εντός των κατοικιών.
ii) κατηγορία F2: πυροτεχνήματα που ενέχουν χαμηλό
κίνδυνο και χαμηλό επίπεδο θορύβου και προορίζονται
για υπαίθρια χρήση σε σαφώς οριοθετημένες περιοχές.
iii) κατηγορία F3: πυροτεχνήματα που ενέχουν μέτριο
κίνδυνο, προορίζονται για εξωτερική χρήση σε μεγάλες
υπαίθριες εκτάσεις, και το επίπεδο θορύβου τους δεν
είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου.
iv) κατηγορία F4: πυροτεχνήματα που ενέχουν υψηλό
κίνδυνο, προορίζονται για χρήση μόνον από άτομα με
εξειδικευμένες γνώσεις (κοινώς γνωστά ως «πυροτε−
χνήματα για επαγγελματική χρήση») και το επίπεδο
θορύβου τους δεν είναι επιβλαβές για την υγεία του
ανθρώπου.
β) Είδη πυροτεχνίας για το θέατρο:
i) κατηγορία Τ1: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκη−
νής που ενέχουν περιορισμένο κίνδυνο.

ii) κατηγορία Τ2: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκη−
νής που προορίζονται για χρήση μόνον από άτομα με
εξειδικευμένες γνώσεις.
γ) Άλλα είδη πυροτεχνίας:
i) κατηγορία P1: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτε−
χνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο,
που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο.
ii) κατηγορία P2: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυρο−
τεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο,
που προορίζονται για χειρισμό ή χρήση μόνον από άτο−
μα με εξειδικευμένες γνώσεις.
2. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τις
διαδικασίες με τις οποίες προσδιορίζονται και εξουσι−
οδοτούνται τα άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.
Άρθρο 8
Όρια ηλικίας και άλλοι περιορισμοί
(άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Τα είδη πυροτεχνίας δεν καθίστανται διαθέσιμα
στην αγορά σε πρόσωπα ηλικίας μικρότερης από τα
κάτωθι όρια:
α) πυροτεχνήματα:
i) κατηγορία F1: 14 ετών υπό εποπτεία ενηλίκου.
ii) κατηγορία F2: 18 ετών.
iii) κατηγορία F3: 18 ετών.
β) είδη πυροτεχνίας για το θέατρο της κατηγορίας T1
και άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας P1: 18 ετών.
2. Τα όρια της παραγράφου 1 μπορούν να αυξηθούν
με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού για λόγους δημόσιας τάξης,
ασφάλειας ή υγείας και προστασίας. Με όμοια απόφαση
μπορούν επίσης να μειωθούν τα όρια ηλικίας για τα
άτομα που έχουν υποβληθεί ή που υποβάλλονται σε
σχετική επαγγελματική κατάρτιση.
3. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς
δεν καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά τα ακόλουθα είδη
πυροτεχνίας, παρά μόνον σε άτομα με εξειδικευμένες
γνώσεις:
α) πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4,
β) είδη πυροτεχνίας για το θέατρο της κατηγορίας Τ2
και άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας Ρ2,
4. Τα άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας Ρ1 για
οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αε−
ρόσακου και των προεντατήρων ζωνών ασφαλείας, δεν
διατίθενται στο ευρύ κοινό παρά μόνο αν είναι ενσω−
ματωμένα σε όχημα ή σε αφαιρέσιμο μέρος οχήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών
(άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, τα είδη πυρο−
τεχνίας που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα
και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις βασικές απαιτή−
σεις ασφάλειας του παραρτήματος I.
2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο
που αναφέρεται στο παράρτημα II και μεριμνούν για τη
διενέργεια της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης της
συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18.
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Όταν η συμμόρφωση είδους πυροτεχνίας με τις εφαρ−
μοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται με την εν λόγω δι−
αδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμ−
μόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση CE.
3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο
και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί δέκα έτη από τη
διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά.
4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται
οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της
εν σειρά παραγωγής προς την παρούσα απόφαση. Οι
αλλαγές στη σχεδίαση ή τα χαρακτηριστικά του εί−
δους πυροτεχνίας και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα
πρότυπα ή τις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές με βάση
τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του είδους πυρο−
τεχνίας λαμβάνονται δεόντως υπόψη.
Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που πα−
ρουσιάζει ένα είδος πυροτεχνίας, οι κατασκευαστές
διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφά−
λειας των καταναλωτών, με βάση δεόντως τεκμηριωμέ−
νο αίτημα της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς,
δειγματοληπτικές δοκιμές στα είδη πυροτεχνίας που
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχε−
τικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται,
αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα είδη
πυροτεχνίας και τις αποσύρσεις ειδών πυροτεχνίας και
τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.
5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα είδη πυρο−
τεχνίας που έχουν διαθέσει στην αγορά έχουν επιση−
μανθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 ή το άρθρο 12.
6. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο είδος πυροτε−
χνίας το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία
ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύ−
θυνσή τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν
τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του είδους πυρο−
τεχνίας ή σε έγγραφο που το συνοδεύει. Η διεύθυνση
υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον
κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται
στην ελληνική γλώσσα.
7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το είδος πυ−
ροτεχνίας συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληρο−
φορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω
οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας καθώς και κάθε
επισήμανση είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.
8. Όταν οι κατασκευαστές θεωρούν ή έχουν λόγο να
πιστεύουν ότι το είδος πυροτεχνίας που έχουν διαθέ−
σει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα
απόφαση λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά
μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του εί−
δους πυροτεχνίας, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά
περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το είδος πυροτεχνίας
παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν
αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες,
συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν δι−
ορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
9. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην ως άνω αρμόδια
αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, σε έντυπη
ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμ−
μόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς την παρούσα
απόφαση, στην ελληνική γλώσσα. Συνεργάζονται με την
αρχή αυτή κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για τις
ενέργειες που οφείλουν να γίνουν ώστε να αποσοβη−
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θούν οι κίνδυνοι από τα είδη πυροτεχνίας που έχουν
διαθέσει στην αγορά.
Άρθρο 10
Ιχνηλασιμότητα
(άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Για τη διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας των ειδών
πυροτεχνίας, οι κατασκευαστές τα επισημαίνουν με
αριθμό καταχώρισης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
2 της υπ’ αριθ. 45666/ΔΤΒΝ756/30.4.2015 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, ο οποίος έχει χορηγηθεί από τον κοι−
νοποιημένο οργανισμό που διεξάγει την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 18. Η αρίθμηση
γίνεται σύμφωνα με ομοιόμορφο σύστημα όπως αυτό
ορίζεται στην ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης
2. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς τηρούν μητρώα
με τους αριθμούς καταχώρισης των ειδών πυροτεχνίας
που καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά και κοινοποιούν
τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή εποπτεί−
ας της αγοράς μετά από σχετικό αίτημα, όπως ορίζεται
στο άρθρο 4 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης
Άρθρο 11
Επισήμανση ειδών πυροτεχνίας
εκτός αυτών για τα οχήματα
(άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα είδη πυροτε−
χνίας, πλην των ειδών πυροτεχνίας για οχήματα, φέρουν
εμφανώς, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, επισήμανση στην
ελληνική γλώσσα. Η ανωτέρω επισήμανση είναι σαφής,
κατανοητή και εύληπτη.
2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας περιλαμβάνει
τουλάχιστον τις πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευ−
αστή που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6, και,
εάν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην
Ένωση, τις πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή
και τον εισαγωγέα, που ορίζονται στο άρθρο 9 παρά−
γραφος 6 και στο άρθρο 13 παράγραφος 3, αντίστοιχα,
την ονομασία και τον τύπο του είδους πυροτεχνίας,
τον αριθμό καταχώρισής του και τον αριθμό προϊόντος,
παρτίδας ή σειράς, τα ελάχιστα όρια ηλικίας κατά το
άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, τη σχετική κατηγορία
και τις οδηγίες χρήσης, το έτος παραγωγής για τα
πυροτεχνήματα των κατηγοριών F3 και F4 και, κατά
περίπτωση, την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας. Η επι−
σήμανση περιλαμβάνει το καθαρό βάρος της συνολικής
περιεχόμενης εκρηκτικής ύλης (NEC).
3. Τα πυροτεχνήματα περιέχουν επίσης τις εξής ελά−
χιστες πληροφορίες:
α) κατηγορία F1: κατά περίπτωση: «μόνο για υπαίθρια
χρήση» και ελάχιστη απόσταση ασφαλείας,
β) κατηγορία F2: «μόνο για υπαίθρια χρήση» και, κατά
περίπτωση, ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες αποστάσεις
ασφαλείας,
γ) κατηγορία F3: «μόνο για υπαίθρια χρήση» και ελά−
χιστη απόσταση/ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας,
δ) κατηγορία F4: «μόνο για χρήση από άτομα με εξει−
δικευμένες γνώσεις» και ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες
αποστάσεις ασφαλείας,
4. Τα είδη πυροτεχνίας για το θέατρο περιέχουν επί−
σης τις εξής ελάχιστες πληροφορίες:
α) κατηγορία Τ1: κατά περίπτωση: «μόνο για υπαίθρια
χρήση» και ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες αποστάσεις
ασφαλείας,

29524

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β) κατηγορία Τ2: «μόνο για χρήση από άτομα με εξει−
δικευμένες γνώσεις» και ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες
αποστάσεις ασφαλείας,
5. Αν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει επαρκή χώρο
για τις απαιτήσεις επισήμανσης των παραγράφων 2, 3
και 4, οι πληροφορίες αναγράφονται στο μικρότερο
τεμάχιο της συσκευασίας του.
Άρθρο 12
Επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για τα οχήματα
(άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για τα οχή−
ματα περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τον
κατασκευαστή που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος
6, την ονομασία και τον τύπο του είδους πυροτεχνίας,
τον αριθμό καταχώρισής του και τον αριθμό προϊόντος,
παρτίδας ή σειράς, και, όπου απαιτείται, τις οδηγίες
ασφαλείας.
2. Αν το είδος πυροτεχνίας για τα οχήματα δεν δια−
θέτει αρκετό χώρο για την αναγραφή των απαιτήσεων
επισήμανσης της παραγράφου 1, οι πληροφορίες ανα−
γράφονται στη συσκευασία.
3. Στους επαγγελματίες χρήστες παρέχεται, στη
γλώσσα που ζητούν οι ίδιοι, δελτίο δεδομένων ασφαλεί−
ας για το είδος πυροτεχνίας για τα οχήματα, που έχει
συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα II του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προ−
ϊόντων, και στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες
ανάγκες των εν λόγω χρηστών.
Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας μπορεί να παρέχεται
σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, υπό τον όρο ότι ο
επαγγελματίας χρήστης διαθέτει τα αναγκαία μέσα
πρόσβασης σε αυτό.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων
(άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορ−
φούμενα είδη πυροτεχνίας.
2. Προτού διαθέσουν είδος πυροτεχνίας στην αγορά
οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει
διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της
συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18. Διασφαλί−
ζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό
φάκελο, ότι το είδος πυροτεχνίας φέρει τη σήμανση
CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και
ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του
άρθρου 9 παράγραφοι 5 και 6.
Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει
ότι ένα είδος πυροτεχνίας δεν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας του παραρτήματος
I, δεν διαθέτει το είδος πυροτεχνίας στην αγορά έως
ότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του. Επίσης, ο εισα−
γωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς
και την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, όταν το
είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει κίνδυνο.
3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν στο είδος πυροτεχνίας
το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το
καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, και τη διεύθυνση

αλληλογραφίας τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν,
αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του εί−
δους πυροτεχνίας ή σε έγγραφο που το συνοδεύει.
Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική
γλώσσα.
4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το είδος πυροτε−
χνίας συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες
ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα.
5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το είδος
πυροτεχνίας βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθή−
κες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίν−
δυνο τη συμμόρφωσή του με τις ουσιώδεις απαιτήσεις
ασφαλείας του παραρτήματος I.
6. Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που πα−
ρουσιάζει ένα είδος πυροτεχνίας, οι εισαγωγείς διενερ−
γούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλει−
ας των καταναλωτών, με βάση δεόντως τεκμηριωμένο
αίτημα της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς,
δειγματοληπτικές δοκιμές στα είδη πυροτεχνίας που
διατίθενται στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγ−
γελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα είδη πυροτεχνίας
και τις αποσύρσεις ειδών πυροτεχνίας και τηρούν ενή−
μερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.
7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύ−
ουν ότι το είδος πυροτεχνίας που έχουν διαθέσει στην
αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα απόφαση
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για
να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του είδους πυροτε−
χνίας, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση.
Πέραν τούτου, όταν το είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει
κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με
το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς
και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη
μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που
έλαβαν.
8. Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη διάθεση
του είδους πυροτεχνίας στην αγορά, αντίγραφο της
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση της αρμόδιας
αρχής εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο
τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν
λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.
9. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή επο−
πτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος
των αρχών αυτών, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή,
όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαι−
τούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του είδους
πυροτεχνίας, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Συνερ−
γάζονται με την αρχή αυτή κατόπιν αιτήματος της τε−
λευταίας, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε
να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από τα είδη πυροτεχνίας
που έχουν διαθέσει στην αγορά.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις των διανομέων
(άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμο ένα είδος
πυροτεχνίας στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προ−
σοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας από−
φασης.
2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν διαθέσιμο το
είδος πυροτεχνίας στην αγορά, επαληθεύουν ότι το
είδος πυροτεχνίας φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύ−
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εται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και
πληροφορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, και ότι
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις
απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 5 και 6 και του
άρθρου 13 παράγραφος 3 αντίστοιχα.
Εφόσον διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει
ότι ένα είδος πυροτεχνίας δεν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας του παραρτήματος
I, δεν καθιστά διαθέσιμο το είδος πυροτεχνίας στην
αγορά έως ότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του. Ο
διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον
εισαγωγέα καθώς και την αρμόδια αρχή εποπτείας της
αγοράς, όταν το είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει κίν−
δυνο.
3. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το είδος πυ−
ροτεχνίας βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες
αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο
τη συμμόρφωσή του με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφα−
λείας του παραρτήματος I.
4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύ−
ουν ότι το είδος πυροτεχνίας που έχουν καταστήσει
διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την πα−
ρούσα απόφαση φροντίζουν αμέσως να ληφθούν τα
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη
συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας, το αποσύρουν
ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν
το είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την
αρμόδια αρχή και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκρι−
μένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά
μέτρα που έλαβαν.
5. Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή εποπτεί−
ας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, σε
έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί
η συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας. Συνεργάζονται
με την αρχή, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν
οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν καταστήσει
διαθέσιμα στην αγορά.
Άρθρο 15
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις
των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς
και στους διανομείς
(άρθρο 14 της Οδηγίας)
Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευ−
αστής για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και
υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφω−
να με το άρθρο 9, όταν διαθέτει είδος πυροτεχνίας στην
αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποι−
εί είδος πυροτεχνίας που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά
κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση
προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 16
Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων
(άρθρο 15 της Οδηγίας)
Οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν, εάν ζητηθεί,
στην αρχή εποπτείας της αγοράς, τα ακόλουθα:
α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμη−
θεύσει είδος πυροτεχνίας,
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β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμη−
θεύσει είδος πυροτεχνίας.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι σε θέση να
υποβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώ−
το εδάφιο για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν
προμηθευτεί το είδος πυροτεχνίας και για περίοδο 10
ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι το
είδος πυροτεχνίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Άρθρο 17
Τεκμήριο συμμόρφωσης των ειδών πυροτεχνίας
(άρθρο 16 της Οδηγίας)
Τα είδη πυροτεχνίας που συμμορφώνονται με τα
εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι
συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφα−
λείας που καθορίζονται στο παράρτημα I, τις οποίες
αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.
Άρθρο 18
Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης
(άρθρο 17 της Οδηγίας)
Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ειδών πυ−
ροτεχνίας, ο κατασκευαστής ακολουθεί μία από τις
εξής διαδικασίες που αναφέρονται στο παράρτημα II:
α) την εξέταση τύπου ΕΕ (Ενότητα Β) και, κατ’ επιλογή
του κατασκευαστή, μία από τις ακόλουθες διαδικασίες,
i) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερι−
κό έλεγχο της παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό
εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα (Ενότητα Γ2),
ii) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση
της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (Ενότητα Δ),
iii) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση
της ποιότητας του προϊόντος (Ενότητα Ε),
β) συμμόρφωση με βάση την επαλήθευση μονάδας
(Ενότητα Ζ),
γ) συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την πλήρη
διασφάλιση της ποιότητας (Ενότητα Η), εφόσον αφορά
πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4.
Άρθρο 19
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
(άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πλη−
ρούνται αποδεδειγμένα οι βασικές απαιτήσεις ασφαλεί−
ας που ορίζονται στο παράρτημα I.
2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή που ορί−
ζεται στο παράρτημα III, περιέχει τα στοιχεία που προσ−
διορίζονται στις σχετικές ενότητες του παραρτήματος
II και προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα.
Η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται στην ελληνική
γλώσσα ή μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα από
επίσημη αρχή κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Όταν ένα είδος πυροτεχνίας διέπεται από περισσό−
τερες πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της
Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των
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οικείων πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων
των στοιχείων δημοσίευσής τους.
4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ,
ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμ−
μόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 20
Γενικές αρχές της σήμανσης CE
(άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Τα είδη πυροτεχνίας που διατίθενται στην αγορά
φέρουν τη σήμανση CE.
2. Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του
άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τον
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας
της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 21
Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση
της σήμανσης CE και άλλων σημάνσεων
(άρθρο 20 της Οδηγίας)
1. Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευα−
νάγνωστο και ανεξίτηλο, στα είδη πυροτεχνίας. Όταν
αυτό δεν είναι δυνατόν ή όταν η φύση του είδους πυ−
ροτεχνίας δεν το επιτρέπει, η σήμανση CE τίθεται στη
συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα.
2. Η σήμανση CE τίθεται προτού διατεθεί το είδος
πυροτεχνίας στην αγορά.
3. Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του
κοινοποιημένου οργανισμού, όταν ο οργανισμός αυτός
εμπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής.
Ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού
τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε, σύμφωνα
με τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή.
4. Η σήμανση CE και, ενδεχομένως, ο αριθμός μη−
τρώου του κοινοποιημένου οργανισμού επιτρέπεται να
συνοδεύονται από άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό
κίνδυνο ή χρήση.
5. Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει
τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κε−
φαλαίου 5 για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής
εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE
και του άρθρου 42 σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της
εν λόγω σήμανσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Άρθρο 22
(άρθρα 21 και 22 της Οδηγίας)
Κοινοποίηση − Κοινοποιούσα αρχή – Κοινοποιημένος
οργανισμός
1. Κοινοποιημένος οργανισμός είναι κάθε οργανισμός
αξιολόγησης της συμμόρφωσης της ημεδαπής, που ικα−
νοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και
λαμβάνει έγκριση από την αρμόδια αρχή της παρ. 2 για
την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφω−
σης ως τρίτος στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.
2. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) ορίζεται ως η αρμόδια εθνι−
κή αρχή κοινοποίησης (κοινοποιούσα αρχή) προς την

Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σε σχέση με τους
οργανισμούς της παρ. 1.
3. Η κοινοποιούσα αρχή είναι υπεύθυνη για καθορισμό
των αναγκαίων διαδικασιών κοινοποίησης, την έγκριση
και κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμ−
μόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με
τις διατάξεις του άρθρου 27 της παρούσας απόφασης.
4. Ο καθορισμός των αναγκαίων διαδικασιών αξιολό−
γησης, η προηγούμενη αξιολόγηση για την αναγνώριση
της τεχνικής ικανότητας των οργανισμών που κοινοποι−
ούνται (μέσω της έκδοσης πιστοποιητικού διαπίστευ−
σης), καθώς και η επιτήρησή τους, πραγματοποιείται
από την Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα (ΑΛΜ) Διαπί−
στευσης ΕΣΥΔ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών
Ποιότητας (ΕΣΥΠ) νπιδ του άρθρου 6 του Ν. 4109/2013,
ως ισχύει, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
765/2008 και σύμφωνα με αυτόν.
Άρθρο 23
(άρθρο 23 της Οδηγίας)
Απαιτήσεις σχετικά με την κοινοποιούσα αρχή
1. H σύσταση της κοινοποιούσας αρχής δεν συνεπά−
γεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
2. Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η αντικειμενικότη−
τα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.
3. Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο
ώστε κάθε απόφαση που αφορά στην κοινοποίηση ορ−
γανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται
από τα αρμόδια πρόσωπα, τα οποία πρέπει να είναι
άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση.
4. Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει
δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.
5. Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτι−
κότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.
6. Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές προσωπικό
για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.
Άρθρο 24
(άρθρο 24 της Οδηγίας)
Υποχρέωση ενημέρωσης εκ μέρους
της κοινοποιούσας αρχής
Η κοινοποιούσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχε−
τικά με τις εθνικές διαδικασίες για την αξιολόγηση και
την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμ−
μόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων
οργανισμών, καθώς και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις
πληροφορίες αυτές.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές.
Άρθρο 25
Απαιτήσεις και τεκμήριο συμμόρφωσης
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς
(άρθρα 25 και 26 της Οδηγίας)
1. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργα−
νισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης της ημεδα−
πής πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.
Η προηγούμενη υποχρεωτική λήψη πιστοποιητικού δια−
πίστευσης από κάθε οργανισμό αξιολόγησης της συμ−
μόρφωσης που επιθυμεί να κοινοποιηθεί, αποδεικνύει
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ότι αυτός πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά
εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη των προτύπων αυ−
τών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις
του παρόντος άρθρου, στον βαθμό που τα εφαρμοστέα
εναρμονισμένα πρότυπα τηρούν τις απαιτήσεις αυτές.
2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης δι−
αθέτει νομική προσωπικότητα κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 11 του παραρτήματος 1 της υπ’ αριθ. 3354/91/8.2.2001
(Β΄ 149) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιείται
και εκάστοτε ισχύει.
3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι
τρίτος φορέας ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή το
είδος πυροτεχνίας που αξιολογεί.
4. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που
είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξι−
ολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον
σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον
υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη,
τον χρήστη ή τον συντηρητή των ειδών πυροτεχνίας
και/ή των εκρηκτικών ουσιών ούτε με τον αντιπρόσωπο
οποιουδήποτε από αυτά τα μέρη. Αυτό δεν αποκλείει
τη χρήση ειδών πυροτεχνίας και/ή εκρηκτικών ουσιών
που είναι αναγκαίες για τις λειτουργίες του οργανισμού
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση των ειδών
πυροτεχνίας για προσωπικούς σκοπούς.
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα
διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι
αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης
της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδι−
ασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την
εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση ειδών πυροτε−
χνίας και/ή εκρηκτικών ουσιών ούτε εκπροσωπούν μέρη
που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν ανα−
λαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει
την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση
με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης
για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως
για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξα−
σφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των
υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικό−
τητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
5. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και
το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξι−
ολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγ−
γελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική
επάρκεια στο συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι
απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως
οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρί−
ση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους
αυτών, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που
έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων.
6. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εί−
ναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά
με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν
ανατεθεί βάσει των διατάξεων του παραρτήματος II
και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για
καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και
υπό την ευθύνη του.
Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγη−
σης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία
ειδών πυροτεχνίας για τα οποία είναι κοινοποιημένος,
ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη
διάθεσή του:
α) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και
την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των
καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
β) τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφω−
να με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφω−
σης και εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα
αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει την
κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφα−
λίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία
εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε
άλλης δραστηριότητας,
γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δρα−
στηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας
επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται,
τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογί−
ας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα
της παραγωγικής διαδικασίας.
Ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης
διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τε−
χνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με
τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης
και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή
εγκαταστάσεις.
7. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλε−
ση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης
διαθέτει:
α) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η
οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της
συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργα−
νισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων
που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των
λειτουργιών αυτών,
γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των ουσιωδών
απαιτήσεων ασφαλείας που ορίζονται στο παράρτημα I,
των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των
σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρ−
μόνισης και της εθνικής νομοθεσίας,
δ) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πι−
στοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδει−
κνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.
8. Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του
προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των
καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγ−
γυημένη.
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προ−
σωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθη−
κόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται
από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή
από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.
9. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συ−
νάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 6 του παραρτήματος 1 της υπ’ αριθ. 3354/
91/8.2.2001 (Β΄ 149) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή
τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.
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10. Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της
συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό
απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
σύμφωνα με το παράρτημα II ή οποιαδήποτε εκτελε−
στική διάταξη του εθνικού δικαίου, εξαιρουμένης της
σχέσης με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα δικαιώματα
κυριότητας προστατεύονται.
11. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμ−
μετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης
και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των
κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυ−
νάμει του άρθρου 37 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας εναρ−
μόνισης 2013/29/ΕΕ, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό
που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις
δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδη−
γίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που
είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας αυτής.
Άρθρο 26
Θυγατρικές και υπεργολάβοι
των κοινοποιημένων οργανισμών
(άρθρο 27 της Οδηγίας)
1. Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπερ−
γολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυ−
γατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 25, και ενημερώνει
την κοινοποιούσα αρχή.
2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως
την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργο−
λάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.
3. Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε
υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον
αφού συμφωνήσει ο πελάτης.
4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός και η ΑΛΜ Διαπίστευ−
σης ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ τηρούν στη διάθεση της κοινοποι−
ούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση
των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής,
ενώ επιπλέον ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη
διάθεση της κοινοποιούσας αρχής και έγγραφα σχετι−
κά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η
θυγατρική δυνάμει του παραρτήματος II.
Άρθρο 27
Αίτηση για κοινοποίηση
(άρθρο 28 της Οδηγίας)
1. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης
της ημεδαπής υποβάλλει αίτηση στην κοινοποιούσα
αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3354/91/
8.2.2001 (Β΄ 149) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι−
είται και εκάστοτε ισχύει.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστη−
ριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας
ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και
του είδους ή των ειδών πυροτεχνίας για τα οποία ο
οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη
επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης
αποκλειστικά (αποκλειομένης της τεχνικής έκθεσης ή
άλλου εγγράφου), το οποίο εκδόθηκε από την Αυτο−
τελή Λειτουργική Μονάδα (ΑΛΜ) Διαπίστευσης ΕΣΥΔ
του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)

νπιδ, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιο−
λόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του
άρθρου 25.
Άρθρο 28
Διαδικασία κοινοποίησης
(άρθρο 29 της Οδηγίας)
1. Η κοινοποιούσα αρχή μπορεί να κοινοποιεί μόνο
τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 25, στους οποίους
χορηγεί σχετική έγκριση για τα αιτούμενο πεδίο δρα−
στηριότητας εφαρμόζοντας συνδυαστικά τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου και την υπ’ αριθ. 3354/91/
8.2.2001 (Β΄ 149) υπουργική απόφαση, όπως τροποποι−
είται και εκάστοτε ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό
πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την
έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υπο−
χρεωτικό τομέα.
2. Η ως άνω αρχή κοινοποιεί τους οργανισμούς της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στην Επιτροπή
και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του ηλεκτρονικού
μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχει−
ρίζεται η Επιτροπή.
3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία
για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφω−
σης και το είδος ή τα είδη πυροτεχνίας, και το σχετικό
πιστοποιητικό διαπίστευσης.
4. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δρα−
στηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον
δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα
άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινο−
ποίηση. Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται
κοινοποιημένος ο οργανισμός για τους σκοπούς της
παρούσας απόφασης.
5. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται
για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.
Άρθρο 29
Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι
κοινοποιημένων οργανισμών
(άρθρο 30 της Οδηγίας)
1. Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό μητρώου στους κοινο−
ποιημένους οργανισμούς. Χορηγεί έναν και μόνο αριθμό,
ακόμη και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει
διαφόρων πράξεων της Ένωσης.
2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των ορ−
γανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας εναρμόνισης 2013/29/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων
των αριθμών ταυτοποίησης που τους έχουν δοθεί και
των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί.
Η ενημέρωση του καταλόγου γίνεται με μέριμνα της
Επιτροπής.
3. Με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ο
ιστότοπός της θα κάνει αναφορά και θα παρέχει τη δυ−
νατότητα σύνδεσης στον κατάλογο της παραγράφου 2.
Άρθρο 30
Αλλαγές στην κοινοποίηση
(άρθρο 31 της Οδηγίας)
1. Όταν η κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληρο−
φορείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί
πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 25 ή ότι αδυνατεί
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να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η ως άνω κοινο−
ποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την
κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβα−
ρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 3354/91/8.2.2001 (Β΄ 149) υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύει. Ενημερώνει δε αμέσως σχετικά την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.
2. Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλη−
σης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργα−
νισμός παύσει τη δραστηριότητά του,
(α) η ως άνω αρχή προβαίνει στις δέουσες ενέργειες
για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού
τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός ή τα
καθιστά διαθέσιμα στην αρχή κοινοποίησης και στην
αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς, εφόσον το απαιτή−
σουν, ή
(β) εφόσον η κοινοποιούσα αρχή δεν το απαιτήσει, ο
κοινοποιημένος οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίσει
ότι τα αρχεία θα είναι διαθέσιμα στην κοινοποιούσα
αρχή και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή για χρονική πε−
ρίοδο δέκα (10) ετών.
Άρθρο 31
Αμφισβήτηση της επάρκειας
των κοινοποιημένων οργανισμών
(άρθρο 32 της Οδηγίας)
1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της
αμφιβολίες για την επάρκεια κοινοποιημένου οργανι−
σμού ή για την ικανότητα αδιάλειπτης εκπλήρωσης,
από κοινοποιημένο οργανισμό, των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων που υπέχει.
2. Η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή, εάν
αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την
αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της
επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.
3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτή−
ρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που έλαβε από
τις έρευνες αυτές.
4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιημένος
οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις
κοινοποίησής του, εκδίδει εκτελεστική πράξη ζητώντας
από την κοινοποιούσα αρχή να λάβει τα αναγκαία δι−
ορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της
κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.
Άρθρο 32
Λειτουργικές υποχρεώσεις
των κοινοποιημένων οργανισμών
(άρθρο 33 της Οδηγίας)
1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολο−
γήσεις της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στο
παράρτημα II.
2. Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης διενεργούνται κατά
τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις
για τους οικονομικούς φορείς. Οι οργανισμοί αξιολό−
γησης της συμμόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές
τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος μιας
επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται,
τη δομή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας του
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προϊόντος για το οποίο πρόκειται και τον μαζικό ή εν
σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.
Στο πλαίσιο αυτό τηρούν πάντως τον βαθμό αυστη−
ρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται
για τη συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.
3. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που διεξάγουν αξιο−
λογήσεις συμμόρφωσης δίνουν αριθμό καταχώρισης για
τον προσδιορισμό των ειδών πυροτεχνίας που έχουν
υποβληθεί σε αξιολόγηση συμμόρφωσης και των κα−
τασκευαστών τους, και τηρούν μητρώο με τους αριθ−
μούς καταχώρισης των ειδών πυροτεχνίας για τα οποία
έχουν εκδώσει πιστοποιητικά.
4. Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι
οι απαιτήσεις του παραρτήματος ή των αντίστοιχων
εναρμονισμένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προ−
διαγραφών δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, ζη−
τεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα
διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συμ−
μόρφωσης.
5. Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης
μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, κοινοποιημένος
οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν δεν συμ−
μορφώνεται πλέον, απαιτεί από τον κατασκευαστή να
λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει
ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται.
6. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν
έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, ο κοινοποιημένος
οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν
πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.
Άρθρο 33
Προσφυγή κατά αποφάσεων
των κοινοποιημένων οργανισμών
(άρθρο 34 της Οδηγίας)
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός θα πρέπει να διαθέ−
τει διαδικασία εξέτασης προσφυγών κατά αποφάσεών
του που έχουν ληφθεί με βάση τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 32 της παρούσας. Η επιβεβαί−
ωση της πρόβλεψης διαδικασίας προσφυγής εκ μέρους
του κοινοποιημένου οργανισμού αποτελεί αντικείμενο
εξέτασης εκ μέρους της ΑΛΜ Διαπίστευσης ΕΣΥΔ του
ΕΣΥΠ κατά τη διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης.
Άρθρο 34
Υποχρέωση ενημέρωσης
από τους κοινοποιημένους οργανισμούς
(άρθρο 35 της Οδηγίας)
1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοι−
νοποιούσα αρχή για τα εξής:
α) απόρριψη, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση των
πιστοποιητικών,
β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής
ή τους όρους της κοινοποίησης,
γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με δραστηριό−
τητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν
από τις αρχές εποπτείας της αγοράς,
δ) εφόσον τους ζητηθεί, για τις δραστηριότητες αξι−
ολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαί−
σιο της κοινοποίησής τους και για οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών
δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.
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2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλ−
λους κοινοποιημένους, δυνάμει της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ,
οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια
είδη πυροτεχνίας, τις σχετικές πληροφορίες για ζη−
τήματα που αφορούν αρνητικά και, εάν τους ζητηθεί,
θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Άρθρο 35
Ανταλλαγή πείρας
(άρθρο 36 της Οδηγίας)
Η Επιτροπή μεριμνά για την οργανωμένη ανταλλαγή
πείρας μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών
που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης. Με
μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η Ελ−
ληνική Δημοκρατία συμμετέχει δια της εθνικής αρχής
κοινοποίησης του άρθρου 22.
Άρθρο 36
Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών
(άρθρο 37 της Οδηγίας)
Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης οι
κοινοποιημένοι οργανισμοί συμμετέχουν, απευθείας ή
με τον διορισμό αντιπροσώπων, στις εργασίες συντο−
νισμού και συνεργασίας του φόρουμ κοινοποιημένων
οργανισμών που λειτουργεί με μέριμνα της Επιτροπής.
Αρμόδια για τη διασφάλιση της ανωτέρω συμμετοχής
των κοινοποιημένων οργανισμών είναι η εθνική αρχή
κοινοποίησης με βάση τη σχετική επιβεβαίωση εκ μέ−
ρους της ΑΛΜ Διαπίστευσης ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ κατά τη
διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 37
Επιτήρηση της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος
των ειδών πυροτεχνίας που εισέρχονται
στην ενωσιακή αγορά
(άρθρο 38 της Οδηγίας)
1. Η αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς λαμβάνει κάθε
κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίσει ότι τα είδη πυρο−
τεχνίας διατίθενται στην αγορά μόνο εάν, όταν αποθη−
κεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και χρησι−
μοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται,
δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των
προσώπων.
2. Για τους σκοπούς της εποπτείας αγοράς των ειδών
πυροτεχνίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 15 και τα άρθρα 16 έως 29 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 καθώς και των άρθρων 23 έως 30 και
32 του κεφαλαίου Ε’ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών
προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» του Ν. 4072/2012
(Α΄ 86), όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και τους
σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, η παρούσα από−
φαση θεωρείται τεχνική βιομηχανική νομοθεσία κατά
την έννοια του άρθρου 23 του Ν. 4072/2012.
4. Με ευθύνη της αρμόδιας αρχής, ως αρμόδιας Εθνι−
κής Αρχής Εποπτείας της Αγοράς των βιομηχανικών

προϊόντων της παρούσας απόφασης, διενεργούνται
τακτικοί ή έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι στους χώρους
παραγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω προϊόντων
καθώς και στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής
πώλησης ή έλεγχοι μέσω ελέγχου τεχνικού φακέλου
και λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων βάσει των οποίων
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση των ειδών πυροτεχνίας.
Οι υπεύθυνοι για την διάθεση και την θέση σε διαθε−
σιμότητα των προϊόντων τους οφείλουν να παραδίδουν
χωρίς αντάλλαγμα στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου τα
δείγματα που πρόκειται να ελεγχθούν. Οφείλουν επίσης
να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα την είσοδο
στους χώρους παραγωγής, πώλησης ή αποθήκευσης
και να θέτουν στην διάθεση τους οποιοδήποτε στοιχείο
τους ζητηθεί και έχει σχέση με την κατασκευή, την προ−
μήθεια ή την προέλευση των συγκεκριμένων προϊόντων.
Τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν
τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα της αρμόδιας
αρχής εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις
σχετικές εντολές ελέγχου.
Ο έλεγχος των ειδών πυροτεχνίας διενεργείται, όπου
χρειάζεται, με την συνδρομή και την υποστήριξη των
κατά τόπους αστυνομικών αρχών, ύστερα από έγκαιρη
υποβολή σχετικού αιτήματος των αρμόδιων οργάνων
ελέγχου.
Άρνηση των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων, των εισαγωγέων και των διανομέων
να συνεργαστούν με τα εντεταλμένα όργανα ελέγχου
κατά την άσκηση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις
τους, παρεμπόδιση της εισόδου των οργάνων στους χώ−
ρους παραγωγής, αποθήκευσης ή διάθεσης προϊόντων
ή άρνηση ανταπόκρισης στα αιτήματα της αρμόδιας
αρχής εποπτείας αγοράς για παροχή πληροφοριών και
στοιχείων του προϊόντος, άρνηση για τη λήψη διορ−
θωτικών μέτρων προς άρση των μη συμμορφώσεων ή
για τη λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στα
προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά, επισύρει την
επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 42.
5. Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει
την Επιτροπή ετησίως σχετικά με τις δραστηριότητες
επιτήρησης της αγοράς.
Άρθρο 38
Διαδικασία αντιμετώπισης των ειδών πυροτεχνίας
που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο
(άρθρο 39 της Οδηγίας)
1. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς έχει επαρκείς
λόγους να πιστεύει ότι ένα είδος πυροτεχνίας παρου−
σιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ατόμων ή
για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέ−
ροντος που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση
διενεργεί αξιολόγηση για το είδος πυροτεχνίας που
καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οι−
κονομικοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται με
την αρχή εποπτείας της αγοράς.
Εάν, κατά την αξιολόγηση, η αρχή εποπτείας της αγο−
ράς διαπιστώσει ότι το είδος πυροτεχνίας δεν συμμορ−
φώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης,
απαιτεί άμεσα εγγράφως από τον οικείο οικονομικό
φορέα να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διορθωτικές
ενέργειες για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση με
τις απαιτήσεις, ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά
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ή να το ανακαλέσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,
ανάλογο προς τη φύση του κινδύνου, το οποίο ορίζει
η αρμόδια αρχή.
Η αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει σχετικά
τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό.
Το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρ−
μόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδά−
φιο της παρούσας παραγράφου.
2. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς θεωρεί ότι η μη
συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια,
ενημερώνει την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζή−
τησε να λάβει ο οικονομικός φορέας.
3. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται
όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλα τα
είδη πυροτεχνίας που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην
αγορά σε όλη την Ένωση.
4. Εάν ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα
στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το δεύτε−
ρο εδάφιο της παραγράφου 1 τα αναγκαία διορθωτικά
μέτρα, η αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει όλα τα
κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή
να περιορίσει τη διάθεση των ειδών πυροτεχνίας στην
εθνική αγορά ή να αποσύρει το είδος πυροτεχνίας
από την αγορά ή να το ανακαλέσει. Τα περιοριστικά
μέτρα λαμβάνονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 42.
Η αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει αμέσως την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.
5. Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγρα−
φο 4, δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσι−
μα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την
ταύτιση του μη συμμορφούμενου είδους πυροτεχνίας,
την καταγωγή του είδους πυροτεχνίας, τη φύση της
τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη
φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελή−
φθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο
σχετικός οικονομικός φορέας. Συγκεκριμένα, η αρχή
εποπτείας της αγοράς αναφέρει σε ποιους από τους
κατωτέρω λόγους οφείλεται η μη συμμόρφωση:
α) το είδος πυροτεχνίας δεν πληροί τις απαιτήσεις
που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων
ή άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέρο−
ντος τα οποία καλύπτονται από την παρούσα απόφαση
ή
β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα
που αναφέρονται στο άρθρο 17 και στα οποία βασίζεται
το τεκμήριο της συμμόρφωσης.
6. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που
έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληρο−
φορίες που έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του
είδους πυροτεχνίας, και, σε περίπτωση διαφωνίας με
εθνικό μέτρο που έχει θεσπιστεί, για τις τυχόν αντιρ−
ρήσεις τους.
7. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληρο−
φοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο
εδάφιο δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος
ή την Επιτροπή σε σχέση με τα προσωρινά μέτρα της
παραγράφου αυτής, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιο−
λογημένο.
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8. Η αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει αμέσως τα
κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό
είδος πυροτεχνίας, όπως η απόσυρση του είδους πυ−
ροτεχνίας από την αγορά, σύμφωνα με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 42.
Άρθρο 39
Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης
(άρθρο 40 της Οδηγίας)
1. Εάν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
άρθρου 38 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστά−
σεις για μέτρο που έχει λάβει η αρχή εποπτείας της
αγοράς ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιου είδους
μέτρα αντίκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επι−
τροπή διαβουλεύεται αμέσως με τα κράτη μέλη και τον
σχετικό οικονομικό φορέα και διενεργεί αξιολόγηση του
εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της
αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που
ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.
Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα
κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και
στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.
2. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο,
τότε η αρχή εποπτείας της αγοράς ανακαλεί το συ−
γκεκριμένο μέτρο.
3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και
η μη συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας αποδοθεί
σε ελλείψεις του εναρμονισμένου προτύπου, κατά το
άρθρο 38 παράγραφος 5 στοιχείο β) της παρούσας
απόφασης, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1025/2012.
Άρθρο 40
Συμμορφούμενα είδη πυροτεχνίας που παρουσιάζουν
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια
(άρθρο 41 της Οδηγίας)
1. Όταν η αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει,
αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου
38 παράγραφος 1, ότι είδος πυροτεχνίας, παρά το ότι
συμμορφώνεται με την παρούσα απόφαση, ενέχει κίνδυ−
νο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για
άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος,
απαιτεί εγγράφως από τον σχετικό οικονομικό φορέα
να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το
σχετικό είδος πυροτεχνίας, όταν διατεθεί στην αγορά,
δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή για να
αποσύρει το είδος πυροτεχνίας από την αγορά ή να το
ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που αυτό ορίζει,
ανάλογης με τη φύση του κινδύνου.
2. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται
διορθωτικά μέτρα για όλα τα είδη πυροτεχνίας που έχει
καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε όλη την Ένωση.
3. Η αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει αμέσως
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Στις πληροφο−
ρίες που παρέχει περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την
ταυτοποίηση του είδους πυροτεχνίας, την καταγωγή
του και την αλυσίδα εφοδιασμού του είδους πυροτε−
χνίας, τη φύση του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη
διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη
μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα (ή φορείς) και
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διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελή−
φθησαν.
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η
Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το
εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαι−
τείται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.
5. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα
κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και
στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.
Άρθρο 41
Τυπική μη συμμόρφωση
(άρθρο 42 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, όταν η αρχή
εποπτείας της αγοράς προβεί σε μία από τις κατω−
τέρω διαπιστώσεις, απαιτεί εγγράφως από τον οικείο
οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:
α) η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση του άρ−
θρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρ−
θρου 21 της παρούσας απόφασης,
β) δεν έχει τεθεί η σήμανση CE,
γ) ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανι−
σμού, όταν ο οργανισμός αυτός εμπλέκεται στο στάδιο
ελέγχου της παραγωγής, έχει τεθεί κατά παράβαση του
άρθρου 21 ή δεν έχει τεθεί,
δ) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ,
ε) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί
σωστά,
στ) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε
δεν είναι πλήρης,
ζ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο
6 του άρθρου 9 ή στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 της
παρούσας λείπουν, είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς,
η) δεν ικανοποιείται κάποια άλλη από τις απαιτήσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 8 ή στο άρθρο 12.
2. Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξακο−
λουθεί να υφίσταται, η αρχή εποπτείας της αγοράς
λαμβάνει τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του

άρθρου 42 μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει
τη διαθεσιμότητα στην αγορά του είδους πυροτεχνίας
και να εξασφαλίσει ότι αυτό ανακαλείται ή αποσύρεται
από την αγορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42
Διοικητικές Κυρώσεις
(άρθρο 45 της Οδηγίας)
1. Επιβολή χρηματικών προστίμων και κατηγοριοποί−
ηση των παραβάσεων.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, ο οποίος με την
ιδιότητα του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου, του εισαγωγέα ή του διανομέα καθιστά
διαθέσιμα στην ελληνική αγορά είδη πυροτεχνίας που
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας κατά παράβα−
ση των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών,
τιμωρείται από την αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς με
πρόστιμο από 2.000 μέχρι και 50.000 ευρώ, ανάλογα με
την σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και της μη
συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις κατηγορίες του Πίνακα
που ακολουθεί.
Για το ύψος του χρηματικού προστίμου λαμβάνεται
υπόψη η έκταση της μη συμμόρφωσης, η επικινδυνότητα
και η κατηγορία των ειδών πυροτεχνίας, η ιδιότητα του
οικονομικού φορέα (κατασκευαστής, εισαγωγέας, διανο−
μέας) και το μέγεθος της επιχείρησης, οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η
παράβαση, ο όγκος των διατιθεμένων στην αγορά ειδών
πυροτεχνίας, οι ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και οι
επιπτώσεις αυτών στη δημόσια ασφάλεια και υγεία,
οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και η εκ των υστέρων
συμμόρφωση του οικονομικού φορέα καθώς και η παρε−
μπόδιση του ελέγχου από την πλευρά της επιχείρησης
και ο βαθμός της συνεργασίας του ελεγχόμενου με τα
κλιμάκια ελέγχου και την αρμόδια υπηρεσία.
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20.000

ƨį

ưǆıǑǋǋǗǏĳǔıǆǋİĲǈǐȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌİǐĮȺǗĲǎƴĮǏƾǏĲǆǋĮƭƭĲǆǐȺĮǏǎǘıĮǐ
įǈĮįǈǉĮıǁİǐĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐĲǆǐıǑǋǋǗǏĳǔıǆǐ

5ƿǔǐ
20.000

ƨİ

ƪȺǁǇİıǆ ıǀǋĮǌıǆǐ &( ǀ ǉĮĲƾǏĲǈıǆ Ĳǆǐ įǀǊǔıǆǐ ıǑǋǋǗǏĳǔıǆǐ ǒǔǏǁǐ ǌĮ
ƿǒǎǑǌĲǆǏǆǇİǁǎǈĮȺĮǈĲǎǘǋİǌİǐįǈĮįǈǉĮıǁİǐĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐĲǆǐıǑǋǋǗǏĳǔıǆǐ

5ƿǔǐ
30.000
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ĲǎǑƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭƭĲǆǐȺĮǏǎǘıĮǐ
ƴƧƵƧƨƧƶƪƭƶ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶī
(İǌįİǈǉĲǈǉƾȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈǎǈȺĮǏĮǃƾıİǈǐȺǎǑįǈĮȺǈıĲǙǌǎǌĲĮǈĮȺǗĲĮĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮİǏǄĮıĲǆǏǈĮǉǙǌ
İǊƿǄǒǔǌǉĮǈįǎǉǈǋǙǌǉĮĲƾĲǆǌįǈĮįǈǉĮıǁĮİȺĮǊǀǇİǑıǆǐĲǆǐıǑǋǋǗǏĳǔıǆǐĲǎǑİǊİǄǒǗǋİǌǎǑİǁįǎǑǐ
ȺǑǏǎĲİǒǌǁĮǐĮȺǗĲǆǌĮǏǋǗįǈĮĮǏǒǀ ǉǊȺ 

īĮ

ưǆ ıǑǋǋǗǏĳǔıǆ ȺǏǎǐ Ĳǈǐ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ Ĳǔǌ İǌĮǏǋǎǌǈıǋƿǌǔǌ ȺǏǎĲǘȺǔǌ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 7 ǀ ǋǆ ıǑǋǋǗǏĳǔıǆ ȺǏǎǐ Ĳǈǐ ǃĮıǈǉƿǐ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ ĮıĳƾǊİǈĮǐ ĲǎǑ
ȺĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐI ǀǄİǌǈǉƾȺǏǎǐĲǈǐĮȺĮǈĲǀıİǈǐĲǔǌįǈĮĲƾǍİǔǌĲǆǐȺĮǏǎǘıĮǐ
ǃƾıİǈ Ĳǔǌ ĮȺǎĲİǊİıǋƾĲǔǌ Ĳǔǌ İǉǇƿıİǔǌ İǏǄĮıĲǆǏǈĮǉǙǌ įǎǉǈǋǙǌ ȺǎǑ
įǈİǌİǏǄǎǘǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǏǋǗįǈĮ ĮǏǒǀ ıİ İĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ
ĮȺǗĳĮıǆǐ

1ƿǔǐ
50.000

īǃ

ƧǇƿǋǈĲǆǒǏǀıǆĲǆǐıǀǋĮǌıǆǐCEȺĮǏĮȺǊĮǌǆĲǈǉǀıǀǋĮǌıǆ CE ǀįǀǊǔıǆ
ıǑǋǋǗǏĳǔıǆǐ ƪƪ ĮǌĮǉǏǈǃǀ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳİǒǌǈǉǎǘ ĳĮǉƿǊǎǑ ǀ ĮǌĮǉǏǈǃǀ ǀ
ĮǌĮǊǆǇǀǀȺĮǏĮȺǎǈǆǋƿǌĮȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉƾıİıǒƿıǆǋİĲĮĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮĲǔǌ
İǏǄĮıĲǆǏǈĮǉǙǌįǎǉǈǋǙǌ

ƿǔǐ
50.000

ƴƧƵƧƨƧƶƪƭƶƮƧƷƬīƳƵƭƧƶƩ
İǌįİǈǉĲǈǉƾȺİǏǈǊĮǋǃƾǌİĲĮǈǆǋǆǑǊǎȺǎǁǆıǆĲǔǌİȺǈǃĮǊǊǗǋİǌǔǌįǈǎǈǉǆĲǈǉǙǌǋƿĲǏǔǌ ǉǊȺ

ƩĮ

ưǆİĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǔǌ ǋƿĲǏǔǌƾǏıǆǐĲǆǐǋǆıǑǋǋǗǏĳǔıǆǐ, ǗȺǎǑİǁǌĮǈİĳǈǉĲǗ
ǀ ǋǆ ǊǀǓǆ Ĳǔǌ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ıǑǋǋǗǏĳǔıǆ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ
įǈǎǏǇǔĲǈǉǙǌ ǋƿĲǏǔǌ İǌĲǗǐĲǆǐĲĮǒǇİǁıĮǐȺǏǎǇİıǋǁĮǐȺǎǑǎǏǁǅİǈ İǄǄǏƾĳǔǐ
ǆĮǏǋǗįǈĮĮǏǒǀıİİĳĮǏǋǎǄǀĲǔǌįǈĮĲƾǍİǔǌĲǆǐȺĮǏǎǘıĮǐ

ƿǔǐ
10.000

Ʃǃ

ưǆ İĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǔǌ İȺǈǃĮǊǊǗǋİǌǔǌ ǋƿĲǏǔǌ ȺİǏǈǎǏǈıǋǎǘ Ĳǆǐ ǉǑǉǊǎĳǎǏǁĮǐ
ǉĮǈįǈĮǇİıǈǋǗĲǆĲĮǐĲǔǌǋǆıǑǋǋǎǏĳǎǘǋİǌǔǌȺǏǎǕǗǌĲǔǌıİİĳĮǏǋǎǄǀĲǆǐ
ȺĮǏǎǘıĮǐ.

10.0000 ƿǔǐ
50.000

ƩǄ

ƴĮǏİǋȺǗįǈıǆǀƾǏǌǆıǆİǊƿǄǒǎǑǀƾǏǌǆıǆǒǎǏǀǄǆıǆǐįİǁǄǋĮĲǎǐ

ƿǔǐ
50.000

Ʃİ

ƮƾǇİ ƾǊǊǆ ȺĮǏƾǃĮıǆ Ĳǔǌ įǈĮĲƾǍİǔǌ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ȺǎǑ įİǌ ĮǌĮĳƿǏİĲĮǈ
ıĲǈǐĮǌǔĲƿǏǔǉĮĲǆǄǎǏǁİǐȺĮǏĮǃƾıİǔǌ

Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα ισχύουν ανά μη
συμμορφούμενο προϊόν.
Σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα δια−
φορετικές παραβάσεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω
κατηγορίες Α έως Γ, το σύνολο του επιβαλλόμενου
προστίμου δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των
5.000 ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπί−
πτουν μόνο στην κατηγορία Α, των 30.000 για το σύνολο
των παραβάσεων που εμπίπτουν μόνο στην κατηγορία
Β και των 50.000 για το σύνολο των παραβάσεων που
εμπίπτουν μόνο στην κατηγορία Γ. Όταν διαπράττονται
παραβάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία εκ
των ανωτέρω Α έως Γ κατηγοριών επιβάλλεται μόνο το
ανώτατο προβλεπόμενο για την κατηγορία πρόστιμο.
Τα πρόστιμα της κατηγορίας Δ επιβάλλονται μεμο−
νωμένα για κάθε παράβαση ξεχωριστά.
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό πρόστιμο για όλες
τις παραβάσεις του ανωτέρω πίνακα δεν μπορεί να
υπερβεί τις 50.000 ευρώ ανά μη συμμορφούμενο είδος
πυροτεχνίας.
Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται
με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού με μέγιστο όριο τις
50.000 ευρώ ανά μη συμμορφούμενο είδος πυροτεχνίας.

ƿǔǐ
10.000

Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη
απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής.
Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφω−
να με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων,
σε πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού υπέρ Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης Κωδικός Φορέα: 35/110, ΚΑΕ:84583,
με αριθμό 234218/6 της Τράπεζας Ελλάδος, ΙΒΑΝ GR
8601000230000000002312186 – ο οποίος έχει συσταθεί
και λειτουργεί για ομοειδή σκοπό εποπτείας και ελέγ−
χου ηλεκτρολογικών προϊόντων – βάσει χρηματικών
καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από
την αρμόδια αρχή στην Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, με συ−
νακόλουθη την επαναφορά στην υπηρεσία αυτή ενός
αντιτύπου της περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης
φόρου με συμπληρωμένη την σχετική πράξη βεβαίωσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση
αιτιολογημένης προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμ−
ματέα Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημερών από
την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Πρόσθετα Διοικητικά Μέτρα.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και ειδι−
κότερα της παρ. 1 του άρθρου 37, ανεξαρτήτως άλλων
κυρώσεων προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία
για τα είδη πυροτεχνίας και με την επιφύλαξη των
περιοριστικών μέτρων ή των εκτελεστικών αποφάσεων
της Επιτροπής που προβλέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 38 έως 41 της παρούσας, η αρμόδια αρχή
εποπτείας αγοράς δύναται να λαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα ανάλογα με την περί−
πτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμενο προϊόν
δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης.
α) Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες.
Το μέτρο της σύστασης επιβάλλεται μόνο σε περιπτώ−
σεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης του άρθρου
41 της παρούσας και της περίπτωσης Αγ του Πίνακα
της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και γενικότερα για
παραβάσεις που δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια
των προϊόντων και για τις οποίες υφίσταται, κατά την
κρίση της αρμόδιας αρχής, δυνατότητα ανάληψης δι−
ορθωτικών ενεργειών από τους οικονομικούς φορείς.
Το μέτρο της σύστασης αφορά στην άμεση έγγραφη
απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας αγοράς από
τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην
προκείμενη μη συμμόρφωση, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από την υπηρεσία
αυτή.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε λάβει τα
απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας
προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις της πα−
ραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου.
β) Προσωρινή Δέσμευση.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα ενδέχεται να παρου−
σιάζουν κίνδυνο κατά την έννοια του άρθρου 38 της
παρούσας, το εντεταλμένο ελεγκτικό όργανο δύναται
να προβεί στην προσωρινή δέσμευση του προϊόντος για
την περίοδο που απαιτείται για τους διάφορους ελέγ−
χους, εξακριβώσεις ή αξιολογήσεις ασφάλειας, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του άρθρου 8 της
κοινής υπουργικής απόφασης Ζ3−2810/20.12.2004 για την
γενική ασφάλεια προϊόντων (Β΄ 1885), όπως εκάστοτε
ισχύει.
Τα προϊόντα δεσμεύονται προσωρινά άμεσα εις χεί−
ρας των κατόχων τους. Η δέσμευση πραγματοποιείται
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μέσω του Πρακτικού
Δέσμευσης το οποίο συντάσσεται εις διπλούν σύμφωνα
με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV. Ένα αντίγραφο
παραδίδεται στον παραβάτη οικονομικό φορέα και ένα
υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή εποπτείας της
αγοράς.
Το παραπάνω μέτρο εφαρμόζεται και στις περιπτώ−
σεις εντοπισμού κατά τον επιτόπιο έλεγχο ειδών πυρο−
τεχνίας που έχουν κοινοποιηθεί στην αρχή εποπτείας
αγοράς μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας
Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ή του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την
Εποπτεία Αγοράς (ICSMS), ή για τα οποία έχουν κοι−
νοποιηθεί στην αρχή εποπτείας αγοράς εκτελεστικές
περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με
τα άρθρα 39 και 40 της παρούσας.
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Η διαπίστωση από την αρμόδια αρχή εποπτείας αγο−
ράς περιπτώσεων παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφω−
σης του άρθρου 41 της παρούσας παρέχει επαρκείς
λόγους να θεωρεί ότι το προϊόν μπορεί να παρουσιάσει
κίνδυνο σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις α, β, δ,
ε και στ του άρθρου 41 ή όταν δεν ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις που προβλέπονται στις παρ. 7 και 4 των
άρθρων 9 και 13 αντίστοιχα καθώς και των άρθρων 11
και 12 της παρούσας.
Ανεξάρτητα από το αν η αξιολόγηση δείχνει ότι το
προϊόν στην πραγματικότητα παρουσιάζει κίνδυνο, οι
αρχές εποπτείας της αγοράς ζητούν από τον οικονομι−
κό φορέα να προβεί στην άρση της μη συμμόρφωσης.
Εάν ο οικονομικός φορέας δεν το πράξει, η αρμόδια
αρχή εποπτείας της αγοράς διασφαλίζει ότι το προϊόν
αποσύρεται από την αγορά.
γ) Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας.
Απαγόρευση της κυκλοφορίας του προϊόντος και της
διαθεσιμότητας του στην αγορά επιβάλλεται στις πε−
ριπτώσεις στις οποίες:
1. η άρση από τους οικονομικούς φορείς των μη συμ−
μορφώσεων κρίνεται από την αρμόδια αρχή τεχνικά μη
δυνατή ή δεν καθίσταται εφικτή η πλήρης συμμόρφωση
του προϊόντος ή εφόσον ο οικείος οικονομικός φορέας
δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η
αρμόδια αρχή, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την
συμμόρφωση του προϊόντος,
2. από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων
και τις εκθέσεις δοκιμών διαπιστώνεται η μη συμμόρφω−
ση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις και ιδίως προς
τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του παραρτήματος
I ή και τα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 17 της
παρούσας,
3. διαπιστώνεται αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE,
πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE,
4. η συμμόρφωση των προϊόντων δεν πραγματοποιη−
θεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας της παραγράφου
α) του παρόντος άρθρου,
5. προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38 έως
41 της παρούσας,
6. σε κάθε άλλη περίπτωση που για λόγους προστασί−
ας της δημόσιας ασφάλειας και υγείας ή για λόγους δη−
μόσιας τάξης επιβάλλεται η λήψη περιοριστικών μέτρων.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας
στην αγορά των μη συμμορφούμενων ακατάλληλων
προϊόντων επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Βιομηχανίας, ύστερα από σχετική εισήγηση της
αρμόδιας αρχής. Η απαγόρευση μπορεί να είναι προ−
σωρινή ή οριστική ανάλογα με τον χαρακτήρα των μη
συμμορφώσεων του προϊόντος ή την επικινδυνότητα
αυτού. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται, αν κριθεί ανα−
γκαίο από την αρμόδια αρχή, και η απόσυρση ή η ανά−
κληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά ή
η καταστροφή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω
κυρώσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους υπό−
χρεους με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία
(FAX).
Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων επιτρέπεται
η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Οικονομί−
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημε−
ρών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
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Κάθε ελεγχόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την
παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με υπεύθυνη
δήλωσή του την αρμόδια αρχή για την εκτέλεση της
απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης. Στη δήλωσή του
οφείλει να αναφέρει το πλήθος είδους πυροτεχνίας
που αποσύρθηκε από την αγορά ή έχει ανακαλέσει από
τους καταναλωτές και τον ακριβή χώρο (οδό, αριθμό)
της αποθήκευσης αυτού.
Η αρμόδια αρχή μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προ−
βεί στον έλεγχο της πραγματοποίησης της οριστικής
απαγόρευσης κυκλοφορίας ή/ και απόσυρσης, μετά από
τον οποίο συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που προ−
συπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο. Το προϊόν
που απαγορεύθηκε δεν μπορεί πλέον να διατεθεί στην
αγορά.
Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα
με τις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας, επι−
τρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός τριάντα
(30) ημερών από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφε−
ρόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Στους παραβάτες τους παρόντος άρθρου δύναται
να επιβάλλεται εκτός των άλλων διοικητικών κυρώσεων
και προσωρινή, μέχρι τριών (3) μηνών ή και οριστική
αφαίρεση των σχετικών αδειών εισαγωγής, κατασκευ−
ής, εμπορίας, κατοχής, αγοράς, μεταφοράς και καύσης
ειδών πυροτεχνίας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
παράβασης, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που χορήγησαν
τις πιο πάνω άδειες. Η Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής
Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κοι−
νοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις στην Δ/νση Κρατικής
Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Κατά της ανωτέρω απόφασης, επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερό−
μενο. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την
εκτέλεση της επιβληθείσης διοικητικής ποινής.
Άρθρο 43
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
(άρθρο 46 της Οδηγίας)
1. Η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζει τη διαθεσιμότητα
στην αγορά ειδών πυροτεχνίας που συμμορφώνονται
με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
9104/440/2010 και τα οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν
την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης.
2. Οι εγκρίσεις κυκλοφορίας για τα πυροτεχνήματα
των κατηγοριών F1, F2 και F3 που χορηγήθηκαν, σύμφω−
να με το άρθρο 47 της υπ’ αριθ. 3329/89 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (Β΄ 132) «Κανονισμοί για την παραγωγή
αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών
υλών», πριν από τις 4 Ιουλίου 2010 εξακολουθούν να
ισχύουν έως τις 4 Ιουλίου 2017 ή έως την ημερομηνία
λήξης τους, εφόσον αυτή επέρχεται νωρίτερα. Τα εν
λόγω είδη πυροτεχνίας μπορούν να διατίθενται στην
αγορά, χωρίς να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την
παρούσα, για όσο χρονικό διάστημα καλύπτονται από
τις εγκρίσεις κυκλοφορίας εν ισχύ.

3. Οι εγκρίσεις κυκλοφορίας για άλλα είδη πυροτε−
χνίας, για πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4 και για
είδη πυροτεχνίας για το θέατρο που χορηγήθηκαν πριν
από τις 4 Ιουλίου 2013 εξακολουθούν να ισχύουν έως
τις 4 Ιουλίου 2017 ή την ημερομηνία λήξης τους, εφόσον
αυτή επέρχεται νωρίτερα. Τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας
μπορούν να διατίθενται στην αγορά, χωρίς να φέρουν
σήμανση CE σύμφωνα με την παρούσα, για όσο χρονικό
διάστημα καλύπτονται από τις εγκρίσεις κυκλοφορίας
εν ισχύ.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι εγκρί−
σεις κυκλοφορίας για τα είδη πυροτεχνίας που προ−
ορίζονται για οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των
ανταλλακτικών, οι οποίες χορηγήθηκαν πριν από τις
4 Ιουλίου 2013 εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη
τους. Τα εν λόγω είδη πυροτεχνίας μπορούν να διατί−
θενται στην αγορά, χωρίς να φέρουν σήμανση CE, για
όσο χρονικό διάστημα καλύπτονται από τις εγκρίσεις
κυκλοφορίας εν ισχύ.
5. Τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στις ανωτέρω
2 έως 4 παραγράφους και δεν φέρουν σήμανση CE
εξακολουθούν να ελέγχονται, μέχρι την λήξη της ισχύ−
ος των αδειών έγκρισης κυκλοφορίας τους, από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 6 της υπ’ αριθ. 3329/1989
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 132) «Κανονισμοί για
την παραγωγή αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση
εκρηκτικών υλών», όπως ισχύει.
6. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει της κοινής
υπουργικής απόφασης 9104/440/2010 που αφορά στην
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/23/ΕΚ ισχύουν σύμφωνα
με την παρούσα απόφαση.
7. Στον Πίνακα του παραρτήματος IV της παρ. 2 του
άρθρου 23 του Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με
την οικ. 77011/ΔΤΒΝ 252/23.12.2014 (Β΄ 3562), προστίθεται
σημείο 27 ως εξής:

«27

Είδη
πυροτεχνίας
Σύστημα για
την ιχνηλασι−
μότητα
των ειδών
πυροτεχνίας

Οδηγίες
2013/29/
ΕΕ,2007/23
Οδηγία
2014/58/ΕΕ

κοινή υπουρ−
γική απόφαση
9104/440/2010
(Β΄ 1159), όπως
εκάστοτε ισχύει
κοινή υπουργική
απόφαση 45666/
ΔΤΒΝ756/2015
(Β΄ 769)

8. Οι διατάξεις της παρούσας δεν θίγουν την εφαρ−
μογή των διατάξεων του Ν. 456/1976 «περί φωτοβολί−
δων και πυροτεχνημάτων» και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού κανονιστικών διατάξεων.
Άρθρο 44
Κατάργηση
(άρθρο 48 της Οδηγίας)
Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταρ−
γούνται η κοινή υπουργική απόφαση 9104/440/2010 (Β΄
1159) και η κοινή υπουργική απόφαση 11893/2η ΔΚΒΠ
599/16.10.2013 (Β΄ 2689).
Οι αναφορές στις παραπάνω αποφάσεις θεωρούνται
αναφορές στην παρούσα απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 45
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα I, II, III και
IV που ακολουθούν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να διαθέτει τα χα−
ρακτηριστικά απόδοσης που προσδιορίζει ο κατασκευ−
αστής στον κοινοποιημένο οργανισμό ώστε να εξασφα−
λίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.
2. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να σχεδιάζεται και
να κατασκευάζεται με τρόπο που να καθιστά δυνατή
την ασφαλή διάθεσή του με κατάλληλη μέθοδο και με
τις ελάχιστες επιπτώσεις για το περιβάλλον.
3. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να λειτουργεί σω−
στά όταν χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο
προορίζεται.
Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να υποβάλλεται σε
δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες. Αν αυτό δεν είναι
δυνατό μέσα σε εργαστήριο, οι δοκιμές πρέπει να δι−
ενεργούνται σε συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί το είδος πυροτεχνίας.
Οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες —εφόσον
απαιτείται— πρέπει να εξετάζονται ή να υποβάλλονται
σε δοκιμή:
α) σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηριστικές ιδιότη−
τες, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς χημικής
σύνθεσης (μάζα και ποσοστό των χρησιμοποιούμενων
ουσιών) και διαστάσεις,
β) η φυσική και χημική σταθερότητα του είδους πυ−
ροτεχνίας σε όλες τις φυσιολογικές, προβλέψιμες πε−
ριβαλλοντικές συνθήκες,
γ) ευαισθησία σε κανονικό, προβλέψιμο χειρισμό και
μεταφορά,
δ) συμμόρφωση όλων των συστατικών όσον αφορά
τη χημική τους σταθερότητα,
ε) αντοχή του είδους πυροτεχνίας στην υγρασία, εάν
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε υγρές ή ξηρές συν−
θήκες και εάν η ασφάλεια ή η αξιοπιστία του μπορεί
να επηρεαστεί αρνητικά από την υγρασία,
στ) αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες,
όταν το είδος πυροτεχνίας προορίζεται να διατηρηθεί
ή να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες και η
ασφάλειά του ή η αξιοπιστία του μπορούν να επηρεα−
στούν αρνητικά από την ψύξη ή τη θέρμανση ολόκληρου
του είδους πυροτεχνίας ή συστατικού του,
ζ) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που αποσκοπούν
στην πρόληψη τυχόν άκαιρης ή ακούσιας πυροδότησης
ή ανάφλεξης,
η) κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, επιση−
μάνσεις όσον αφορά την ασφάλεια κατά τον χειρισμό,
την αποθήκευση, τη χρήση (συμπεριλαμβανομένων των
αποστάσεων ασφαλείας) και τη διάθεση,
θ) η ικανότητα του είδους πυροτεχνίας, του περιτυ−
λίγματός του ή των συστατικών μερών του να αντιστέ−
κονται στη φθορά σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες
αποθήκευσης,
ι) προσδιορισμός όλων των συσκευών και των βοηθη−
τικών μερών που απαιτούνται και οδηγίες χρήσης για
την ασφαλή λειτουργία του είδους πυροτεχνίας.
Κατά τη μεταφορά και τον κανονικό χειρισμό, τα είδη
πυροτεχνίας θα πρέπει να περιέχουν τα πυροτεχνικά
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συστατικά τους, εκτός εάν οι οδηγίες του κατασκευα−
στή ορίζουν διαφορετικά.
4. Τα είδη πυροτεχνίας δεν πρέπει να περιέχουν πυρο−
κροτητές, εκτός από μαύρη πυρίτιδα και συστατικά που
δημιουργούν λάμψεις, με εξαίρεση τα είδη των κατηγο−
ριών P1, P2, T2 και τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας
F4 που πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α) ο πυροκροτητής δεν μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα
από το είδος πυροτεχνίας.
β) για την κατηγορία P1, το είδος πυροτεχνίας δεν
μπορεί να λειτουργήσει ως πυροκροτητής ή δεν μπορεί
να προκαλέσει, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή
του, έκρηξη σε δευτερεύουσες εκρηκτικές ύλες,
γ) για τις κατηγορίες F4, T2 και P2, το προϊόν δεν είναι
σχεδιασμένο και δεν προορίζεται για να λειτουργήσει
ως πυροκροτητής ή, αν είναι σχεδιασμένο για πρόκληση
ανάφλεξης, δεν μπορεί με βάση τη σχεδίαση και την
κατασκευή του να προκαλέσει έκρηξη σε δευτερεύου−
σες εκρηκτικές ύλες.
5. Οι διάφορες ομάδες ειδών πυροτεχνίας πρέπει επί−
σης να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
Α. Πυροτεχνήματα
1. Ο κατασκευαστής κατανέμει τα πυροτεχνήματα σε
διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 6 ανάλογα
με την καθαρή περιεκτικότητα σε εκρηκτική ύλη, τις
αποστάσεις ασφαλείας, το επίπεδο θορύβου ή ανάλο−
γα κριτήρια. Η κατηγορία αναγράφεται καθαρά στην
ετικέτα.
α) Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F1, τηρού−
νται οι εξής προϋποθέσεις:
i) η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 1 m. Ωστό−
σο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί
να είναι μικρότερη,
ii) το μέγιστο επίπεδο θορύβου δεν υπερβαίνει τα
120 dB (A, imp), ή ισοδύναμο επίπεδο θορύβου, όπως
μετράται με άλλη κατάλληλη μέθοδο, στην απόσταση
ασφαλείας,
iii) η κατηγορία F1 δεν περιλαμβάνει κροτίδες (bangers),
συστοιχίες κροτίδων (batteries of bangers), κροτίδες
εκλάμψεως (flash bangers) και συστοιχίες κροτίδων
εκλάμψεως (batteries of flash bangers),
iv) τα ριπτόμενα προς τα κάτω πυροτεχνήματα
(throwdown) της κατηγορίας F1 δεν περιέχουν περισ−
σότερα από 2,5 mg κροτικού αργύρου.
β) Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F2, τηρού−
νται οι εξής προϋποθέσεις:
i) η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 8 m.
Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας
μπορεί να είναι μικρότερη,
ii) το μέγιστο επίπεδο θορύβου δεν υπερβαίνει τα
120 dB (A, imp), ή ισοδύναμο επίπεδο θορύβου, όπως
μετράται με άλλη κατάλληλη μέθοδο, στην απόσταση
ασφαλείας.
γ) Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F3, τηρού−
νται οι εξής προϋποθέσεις:
i) η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 15 m.
Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας
μπορεί να είναι μικρότερη,
ii) το μέγιστο επίπεδο θορύβου δεν υπερβαίνει τα
120 dB (A, imp), ή ισοδύναμο επίπεδο θορύβου, όπως
μετράται με άλλη κατάλληλη μέθοδο, στην απόσταση
ασφαλείας.
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2. Τα πυροτεχνήματα μπορούν να κατασκευάζονται
μόνον από υλικά που μειώνουν στο ελάχιστο τον κίν−
δυνο για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον
από τα θραύσματα.
3. Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή
να δηλώνεται με επισήμανση ή στις οδηγίες.
4. Τα πυροτεχνήματα δεν πρέπει να μετακινούνται με
τυχαίο και απρόβλεπτο τρόπο.
5. Τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών F1, F2 και F3
πρέπει να προστατεύονται από ακούσια ανάφλεξη είτε
με προστατευτικό κάλυμμα, είτε με τη συσκευασία ή με
την κατασκευή του πυροτεχνήματος. Τα πυροτεχνήμα−
τα της κατηγορίας F4 πρέπει να προστατεύονται από
ακούσια ανάφλεξη με τις μεθόδους που καθορίζει ο
κατασκευαστής.
Β. Άλλα είδη πυροτεχνίας
1. Τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να σχεδιάζονται με
τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίν−
δυνος για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον
σε κανονική χρήση.
2. Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή
να δηλώνεται με επισήμανση ή στις οδηγίες.
3. Το είδος πυροτεχνίας πρέπει να σχεδιάζεται με τέ−
τοιο τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος
για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον από
θραύσματα, όταν ενεργοποιείται ακούσια.
4. Όπου είναι σκόπιμο, το είδος πυροτεχνίας πρέπει
να λειτουργεί κανονικά έως την ημερομηνία λήξης που
καθορίζει ο κατασκευαστής.
Γ. Συσκευές ανάφλεξης
1. Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να μπορούν να πυ−
ροδοτούνται αξιόπιστα και να έχουν επαρκή ικανότη−
τα πυροδότησης σε όλες τις κανονικές, προβλέψιμες
συνθήκες χρήσης.
2. Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να προστατεύονται
από ηλεκτροστατική εκκένωση σε κανονικές, προβλέ−
ψιμες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.
3. Οι ηλεκτρικοί αναφλεκτήρες πρέπει να προστα−
τεύονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε κανονικές,
προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.
4. Το περίβλημα των ασφαλειών πρέπει να διαθέτει
επαρκή μηχανική αντοχή και να προστατεύει επαρκώς
τα περιεχόμενα εκρηκτικά όταν εκτίθεται σε κανονική,
προβλέψιμη μηχανική καταπόνηση.
5. Οι παράμετροι που αφορούν τον χρόνο καύσης
των ασφαλειών πρέπει να παρέχονται μαζί με το είδος
πυροτεχνίας.
6. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (π.χ. ελάχιστο ρεύμα
πυροδότησης, αντίσταση κ.λπ.) των ηλεκτρικών ανα−
φλεκτήρων πρέπει να παρέχονται μαζί με το είδος πυ−
ροτεχνίας.
7. Τα σύρματα των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων πρέ−
πει να διαθέτουν επαρκή μόνωση και μηχανική αντοχή,
συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικής σύνδεσης με τον
αναφλεκτήρα, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης για την
οποία προορίζονται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ B: Εξέταση τύπου ΕΕ
1. Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι το μέρος της διαδικασί−
ας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο κοινο−
ποιημένος οργανισμός εξετάζει την τεχνική σχεδίαση

είδους πυροτεχνίας και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι η
τεχνική σχεδίαση του είδους πυροτεχνίας πληροί τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης που έχουν εφαρ−
μογή σε αυτόν.
2. Η εξέταση τύπου ΕΕ διενεργείται ως αξιολόγηση της
καταλληλότητας της τεχνικής σχεδίασης του είδους
πυροτεχνίας μέσω της εξέτασης της τεχνικής τεκμη−
ρίωσης και των παραστατικών που αναφέρονται στο
σημείο 3, και περιλαμβάνει επίσης εξέταση δείγματος,
αντιπροσωπευτικού της προγραμματισμένης παραγω−
γής, από το πλήρες προϊόν (συνδυασμός τύπου παρα−
γωγής και τύπου σχεδίασης).
3. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ υποβάλλεται από
τον κατασκευαστή σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό
της επιλογής του.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.
β) Γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν
έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο
οργανισμό.
γ) Τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά
εφικτή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του είδους
πυροτεχνίας προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρού−
σας απόφασης και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και
εκτίμηση του (των) κινδύνου(−ων). Ο τεχνικός φάκελος
προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει −
στον βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση− τη
σχεδίαση, την κατασκευή και τη λειτουργία του είδους
πυροτεχνίας. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περί−
πτωση, τουλάχιστον:
i) γενική περιγραφή του είδους πυροτεχνίας,
ii) σχέδια μελετών και φακέλους κατασκευής, καθώς
και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημά−
των, κυκλωμάτων κ.λπ.,
iii) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται
για την κατανόηση των ανωτέρω σχεδίων και διαγραμ−
μάτων και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας,
iv) πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρ−
μόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά
πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύ−
σεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιω−
δών απαιτήσεων ασφαλείας της παρούσας απόφασης,
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετι−
κών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε
περίπτωση μερικώς εφαρμοζομένων εναρμονισμένων
προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη
που έχουν εφαρμοστεί,
v) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού,
των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,
vi) τις εκθέσεις δοκιμών.
δ) Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα της εξεταζόμενης
παραγωγής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να
ζητήσει επιπλέον δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για
τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών.
ε) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια
της τεχνικής σχεδίασης. Τα δικαιολογητικά αυτά μνη−
μονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν χρησι−
μοποιηθεί ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρ−
μοσθεί πλήρως τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Τα
δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο,
τα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφω−
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να με άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το
κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο
εργαστήριο δοκιμών εξ ονόματός του και με ευθύνη του.
4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:
Ως προς το είδος πυροτεχνίας:
4.1 Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά
για να εκτιμήσει την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης
του είδους πυροτεχνίας.
Ως προς το (τα) δείγμα(−τα):
4.2 Επαληθεύει ότι το (τα) δείγμα(−τα) έχει(−ουν) κατα−
σκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδι−
ορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών εναρμονισμένων
προτύπων, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιά−
στηκαν σύμφωνα με άλλες σχετικές τεχνικές προδι−
αγραφές.
4.3 Αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κα−
τάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει
εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει
τις λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι
λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν ορθά.
4.4 Αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κα−
τάλληλων ελέγχων και δοκιμών, για να εξακριβώσει
κατά πόσον, στην περίπτωση που δεν εφαρμόστηκαν
οι λύσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, οι
λύσεις που επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή, συμπε−
ριλαμβανομένων εκείνων σε άλλες σχετικές τεχνικές
προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν, πληρούν τις αντί−
στοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας της παρούσας
απόφασης.
4.5 Συμφωνεί με τον κατασκευαστή για τον τόπο στον
οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές.
5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση
αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες
που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 4 κα−
θώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός,
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του έναντι των
κοινοποιουσών αρχών, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο
της έκθεσης αυτής, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο με
την έγκριση του κατασκευαστή.
6. Στην περίπτωση που ο τύπος πληροί τις απαιτή−
σεις της παρούσας απόφασης που έχουν εφαρμογή
για το σχετικό είδος πυροτεχνίας, ο κοινοποιημένος
οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό
εξέτασης τύπου ΕΕ. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιέ−
χει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα
πορίσματα της εξέτασης, τους τυχόν όρους υπό τους
οποίους ισχύει το πιστοποιητικό και τα απαραίτητα
στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου.
Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ μπορούν να επι−
συνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.
Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρ−
τήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πλη−
ροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των
κατασκευασμένων ειδών πυροτεχνίας προς τον εξετα−
σθέντα τύπο και τον έλεγχο εν λειτουργία.
Στην περίπτωση που ο τύπος δεν πληροί τις ισχύουσες
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, ο κοινοποιημένος
οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέ−
τασης τύπου ΕΕ και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά,
αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνησή του.
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7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφενός, παρακο−
λουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς αναγνωρισμένης
τεχνολογίας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκρι−
μένος τύπος μπορεί να μην πληροί πλέον τις ισχύουσες
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και, αφετέρου, ορί−
ζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες.
Στην περίπτωση αυτή, ο κοινοποιημένος οργανισμός
ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά.
Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο
οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φά−
κελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, για κάθε
τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται
να επηρεάσει τη συμμόρφωση του είδους πυροτεχνίας
προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφαλείας της παρού−
σας απόφασης ή προς τους όρους υπό τους οποίους
ισχύει το εν λόγω πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις
αυτές απαιτείται συμπληρωματική έγκριση με τη μορφή
προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου
ΕΕ.
8. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τις
κοινοποιούσες αρχές του σχετικά με τα πιστοποιητι−
κά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά
που χορήγησε ή ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση των
κοινοποιουσών αρχών του, περιοδικά ή εφόσον του ζη−
τηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ή
όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί,
ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί
με άλλο τρόπο.
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα
πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή τις τυχόν προ−
σθήκες σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανακληθεί, ανα−
σταλεί ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με
άλλο τρόπο και, ύστερα από αίτηση, σχετικά με τα πι−
στοποιητικά που χορήγησε και/ή τις προσθήκες σε αυτά.
Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι
οργανισμοί μπορούν, ύστερα από αίτηση, να λάβουν
αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ
και/ή των προσθηκών σε αυτά. Ύστερα από αίτηση, η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν αντί−
γραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των
ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον κοινοποιη−
μένο οργανισμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί
αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των
παραρτημάτων του και των προσθηκών του, καθώς και
τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα
οποία υποβλήθηκαν από τον κατασκευαστή έως τη λήξη
ισχύος του πιστοποιητικού αυτού.
9. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνι−
κών αρχών αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης
τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων και των προσθηκών του
μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί 10 έτη από τη διάθεση
του είδους πυροτεχνίας στην αγορά.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση
τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή
προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα
1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτε−
ρικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή προϊόντων
υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα είναι το μέρος
της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το
οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 και βεβαιώνει
και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά

29540

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που πε−
ριγράφεται στη βεβαίωση στο πιστοποιητικό εξέτασης
τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης που έχουν εφαρμογή σε αυτά.
2. Κατασκευή
Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα
ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή
της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευα−
ζόμενων ειδών πυροτεχνίας προς τον εγκεκριμένο τύπο
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου
ΕΕ και προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης
που ισχύει γι’ αυτά.
3. Έλεγχοι προϊόντων
Ο κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο
κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή
ελέγχων στα προϊόντα σε τυχαία χρονικά διαστήματα
που καθορίζονται από αυτόν, προκειμένου να ελεγ−
χθεί η ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων του είδους
πυροτεχνίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την
τεχνολογική πολυπλοκότητα των προϊόντων και την
ποσότητα παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα
των τελικών προϊόντων, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου
από τον κοινοποιημένο οργανισμό πριν από τη διάθεσή
τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγμένες δο−
κιμές, οι οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά μέρη των
εναρμονισμένων προτύπων και/ή ισοδύναμες δοκιμές
που ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγρα−
φές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του
είδους πυροτεχνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης. Εφόσον ένα δείγμα δεν συμμορ−
φώνεται με το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας, ο οργανι−
σμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.
Σκοπός της διαδικασίας δειγματοληψίας προς έγκριση
που πρέπει να εφαρμοστεί είναι να καθοριστεί κατά
πόσον η διαδικασία κατασκευής του είδους πυροτεχνίας
λειτουργεί εντός αποδεκτών ορίων, με σκοπό την εξα−
σφάλιση της συμμόρφωσης του είδους πυροτεχνίας.
Ο κατασκευαστής τοποθετεί, με ευθύνη του κοινο−
ποιημένου οργανισμού, τον αριθμό ταυτοποίησης του
κοινοποιημένου οργανισμού κατά τη διάρκεια της δια−
δικασίας κατασκευής.
4. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
4.1 Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε
κάθε είδος πυροτεχνίας που είναι σύμφωνο προς τον
τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης
τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της πα−
ρούσας απόφασης.
4.2 Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμ−
μόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει
στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη δι−
άθεση στην αγορά του είδους πυροτεχνίας. Η δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το είδος πυροτεχνίας
για το οποίο έχει συνταχθεί.
Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν,
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη
διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής
1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλι−
ση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί
το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρ−
φωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και
βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι

τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον
τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης
τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης που εφαρμόζονται σε αυτά.
2. Κατασκευή
Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα
ποιότητας για την παραγωγή, την επιθεώρηση του τε−
λικού προϊόντος και τις δοκιμές του σχετικού είδους
πυροτεχνίας, όπως ορίζεται στο σημείο 3 και υπόκειται
σε επιτήρηση όπως καθορίζεται στο σημείο 4.
3. Σύστημα ποιότητας
3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξι−
ολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει
στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον
αφορά τα συγκεκριμένα είδη πυροτεχνίας.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή
β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν
έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο
οργανισμό
γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτει−
νόμενη κατηγορία του προϊόντος πυροτεχνίας
δ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας
ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο
τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύ−
που ΕΕ.
3.2 Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρ−
φωση των ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο που περι−
γράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ καθώς
και προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης που
ισχύουν γι’ αυτά.
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρ−
μόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά
και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτι−
κών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστή−
ματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των
προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειρι−
δίων και των φακέλων ποιότητας.
Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή:
α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στε−
λεχών ως προς την ποιότητα των ειδών πυροτεχνίας,
β) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού
ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των διαδικασιών και
των συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν,
γ) των ελέγχων και των δοκιμών που διεξάγονται
πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα
διεξαγωγής τους,
δ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας,
όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών,
τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του
αρμόδιου προσωπικού κ.λπ., και
ε) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον
έλεγχο της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας του
προϊόντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας του
συστήματος ποιότητας.
3.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα
ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2.
O κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι αντα−
ποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του
συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες
προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.
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Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχεί−
ρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει
ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιο−
λόγηση του σχετικού τομέα προϊόντων και της τεχνο−
λογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμ−
βάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό
φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο
ε), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή
να προσδιορίζει τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους
ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
του είδους πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις αυτές.
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοι−
νοποίηση περιέχει τα πόρισμα του ελέγχου και την
αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
3.4 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το δια−
τηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.
3.5 Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο
οργανισμό, ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότη−
τας, για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστή−
ματος ποιότητας.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτει−
νόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημέ−
νο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις
απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν
απαιτείται νέα αξιολόγηση.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την από−
φασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει
τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη
απόφαση αξιολόγησης.
4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργα−
νισμού
4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλιστεί ότι
ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο
οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης,
στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και
αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πλη−
ροφορίες, ιδίως:
α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας
β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκι−
μών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμη−
σης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού
κ.λπ.
4.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδι−
κούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής
διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υπο−
βάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
4.4 Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί
να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κα−
τασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιη−
μένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να
αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί
η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοι−
νοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή
έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν
δοκιμές, έκθεση δοκιμών.
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5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
5.1 Ο κατασκευαστής τοποθετεί την απαιτούμενη σή−
μανση συμμόρφωσης και, με ευθύνη του κοινοποιημένου
οργανισμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον
αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανι−
σμού, σε κάθε είδος πυροτεχνίας που είναι σύμφωνο
προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό
εξέτασης τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης.
5.2 Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμ−
μόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει
στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη δι−
άθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά. Η δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το είδος πυροτεχνίας
για το οποίο έχει συνταχθεί.
Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν,
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
6. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση των εθνικών
αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση στην αγορά του εί−
δους πυροτεχνίας:
α) τον φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1
β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία
αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη
γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου
οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.
7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τις
κοινοποιούσες αρχές του για τις εγκρίσεις του συστή−
ματος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και
θέτει στη διάθεση των κοινοποιουσών αρχών του, περι−
οδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσε−
ων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί,
ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί
με άλλο τρόπο.
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις
των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει,
αναστείλει, ανακαλέσει ή στις οποίες έχουν επιβληθεί
περιορισμοί, και, εφόσον του ζητηθεί, για τις εγκρίσεις
συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη
διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος
1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφά−
λιση της ποιότητας του προϊόντος αποτελεί το μέρος
της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το
οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει και
δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά
είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ
και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης
που εφαρμόζονται σε αυτά.
2. Κατασκευή
Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα
ποιότητας για την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος
και τις δοκιμές των ειδών πυροτεχνίας, όπως ορίζεται
στο σημείο 3 και υπόκειται σε επιτήρηση, όπως ορίζεται
στο σημείο 4.
3. Σύστημα ποιότητας
3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξι−
ολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει
στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον
αφορά τα συγκεκριμένα είδη πυροτεχνίας.
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Η αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,
β) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν
έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο
οργανισμό,
γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτει−
νόμενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας,
δ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,
ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο
τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύ−
που ΕΕ.
3.2 Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφω−
ση των ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο που περιγρά−
φεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και προς
τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρ−
μόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά
και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτι−
κών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστή−
ματος ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των
προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειρι−
δίων και των φακέλων ποιότητας.
Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή:
α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στε−
λεχών ως προς την ποιότητα των ειδών πυροτεχνίας,
β) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν
μετά την κατασκευή,
γ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας,
όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών,
τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του
οικείου προσωπικού κ.λπ.,
δ) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνα−
τό τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του
συστήματος ποιότητας.
3.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστη−
μα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2.
O κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι αντα−
ποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του
συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες
προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.
Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρι−
σης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα
τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολό−
γηση του σχετικού προϊόντος και της τεχνολογίας του
και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθετικής
πράξης. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη
αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.
Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον
οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο ε), για να επα−
ληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιο−
ρίζει τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης
και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με
σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του είδους
πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις αυτές.
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοι−
νοποίηση περιέχει τα πόρισμα του ελέγχου και την
αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
3.4 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το δια−
τηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.

3.5 Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο
οργανισμό, ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότη−
τας, για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστή−
ματος ποιότητας.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτει−
νόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημέ−
νο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις
απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν
απαιτείται νέα αξιολόγηση.
Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η
κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου
και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργα−
νισμού
4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι
ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο
οργανισμό την πρόσβαση, για σκοπούς αξιολόγησης,
στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και
αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πλη−
ροφορίες, ιδίως:
α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας
β) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκι−
μών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμη−
σης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού
κ.λπ.
4.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδι−
κούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής
διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υπο−
βάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
4.4 Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί
να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κα−
τασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιη−
μένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να
αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιμών για να επαληθευθεί
η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοι−
νοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή
έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκαν
δοκιμές, έκθεση δοκιμών.
5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
5.1 Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση συμμόρ−
φωσης CE και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανι−
σμού στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1, τον αριθμό
μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε
κάθε είδος πυροτεχνίας που είναι σύμφωνο προς τον
τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης
τύπου ΕΕ και πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της πα−
ρούσας απόφασης.
5.2 Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμ−
μόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει
στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη δι−
άθεση στην αγορά του είδους πυροτεχνίας. Η δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το είδος πυροτεχνίας
για το οποίο έχει συνταχθεί.
Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν,
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
6. Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση των εθνικών
αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση στην αγορά του εί−
δους πυροτεχνίας:
α) τον φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1,
β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία
αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη,
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γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου
οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.
7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τις
κοινοποιούσες αρχές του για τις εγκρίσεις του συστή−
ματος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και
θέτει στη διάθεση των κοινοποιουσών αρχών του, περι−
οδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσε−
ων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί,
ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί
με άλλο τρόπο.
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις
των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει,
αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για
τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση
ανά μονάδα
1. Η συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα
είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με
την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώ−
σεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 5, και βεβαι−
ώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι το
σχετικό είδος πυροτεχνίας στο οποίο εφαρμόζονται οι
διατάξεις του σημείου 4 είναι σύμφωνο προς τις απαι−
τήσεις της παρούσας απόφασης που ισχύουν γι’ αυτό.
2. Τεχνικός φάκελος
Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο και
τον θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού
στον οποίο αναφέρεται το σημείο 4. Ο τεχνικός φάκε−
λος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρφωση
του είδους πυροτεχνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις
και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του
(των) κινδύνου(−ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει
τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει —στον βαθμό
που απαιτείται για την αξιολόγηση— τον σχεδιασμό,
την κατασκευή και τη λειτουργία του είδους πυροτε−
χνίας. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση,
τουλάχιστον:
α) γενική περιγραφή του είδους πυροτεχνίας,
β) σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς
και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημά−
των, κυκλωμάτων κ.λπ.,
γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται
για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμ−
μάτων και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας,
δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων
που εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα
στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα
αυτά πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των
λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των ουσιω−
δών απαιτήσεων ασφαλείας της παρούσας απόφασης,
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων σχετι−
κών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή. Σε
περίπτωση μερικώς εφαρμοζομένων εναρμονισμένων
προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη
που έχουν εφαρμοστεί,
ε) τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών,
των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,
στ) τις εκθέσεις δοκιμών.
Ο κατασκευαστής θέτει τον τεχνικό φάκελο στη δι−
άθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη
διάθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά.
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3. Κατασκευή
Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή
της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του κατασκευα−
ζόμενου είδους πυροτεχνίας προς τις ισχύουσες απαι−
τήσεις της παρούσας απόφασης.
4. Επαλήθευση
Ο κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο
κατασκευαστής αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή
κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών, όπως προβλέπεται
στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα και/ή ισοδύναμες
δοκιμές όπως ορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές
προδιαγραφές, προκειμένου να εξακριβώσει τη συμ−
μόρφωση του είδους πυροτεχνίας προς τις ισχύουσες
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Εάν δεν υπάρχει
σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, αποφασίζει ο εκάστο−
τε κοινοποιημένος οργανισμός σχετικά με τις κατάλλη−
λες δοκιμές που πρέπει να διεξαχθούν.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό
συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές
που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να το−
ποθετηθεί με ευθύνη του ο αριθμός ταυτοποίησής του
στο εγκεκριμένο είδος πυροτεχνίας.
Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συμμόρφω−
σης στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη
διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
5.1 Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με
ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται
στο σημείο 4, τον αριθμό ταυτοποίησης του τελευταίου
σε κάθε είδος πυροτεχνίας που ικανοποιεί τις ισχύουσες
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
5.2 Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμ−
μόρφωσης ΕΕ και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών αρ−
χών επί 10 έτη από τη διάθεση του είδους πυροτεχνίας
στην αγορά. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει
το είδος πυροτεχνίας για το οποίο έχει συνταχθεί.
Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν,
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
ΕΝΟΤΗΤΑ H: Συμμόρφωση με βάση την πλήρη δια−
σφάλιση ποιότητας
1. Η συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποι−
ότητας είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρ−
φωσης, με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5, και
βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι
τα σχετικά είδη πυροτεχνίας πληρούν τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης που ισχύουν γι’ αυτά.
2. Κατασκευή
Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα
ποιότητας για τη σχεδίαση, την κατασκευή και την επι−
θεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές των
σχετικών ειδών πυροτεχνίας, όπως ορίζει το σημείο 3.
Ο κατασκευαστής υπόκειται σε επιτήρηση, όπως ανα−
φέρεται στο σημείο 4.
3. Σύστημα ποιότητας
3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξι−
ολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει
στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον
αφορά τα συγκεκριμένα είδη πυροτεχνίας.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,
β) τον τεχνικό φάκελο για ένα μοντέλο από κάθε
κατηγορία ειδών πυροτεχνίας που προβλέπεται να κα−
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τασκευαστεί. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περί−
πτωση, τουλάχιστον:
— γενική περιγραφή του είδους πυροτεχνίας,
— σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και
διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων,
κυκλωμάτων κ.λπ.,
— τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται
για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμ−
μάτων και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας,
— πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμό−
ζονται πλήρως ή εν μέρει, των οποίων τα στοιχεία έχουν
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και, όπου τα εναρμονισμένα αυτά πρότυπα δεν
έχουν εφαρμοστεί, περιγραφές των λύσεων που εφαρ−
μόζονται για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων
ασφαλείας της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανο−
μένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών προδι−
αγραφών που έχουν εφαρμοστεί. Σε περίπτωση μερικώς
εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός
φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί,
— τα αποτελέσματα των σχεδιαστικών υπολογισμών,
των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,
— τις εκθέσεις δοκιμών,
γ) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,
δ) γραπτή δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν
έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο
οργανισμό.
3.2 Το σύστημα ποιότητας εξασφαλίζει τη συμμόρ−
φωση των ειδών πυροτεχνίας προς τις εφαρμοζόμενες
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρ−
μόζει ο κατασκευαστής τεκμηριώνονται, συστηματικά
και με τάξη, και λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτι−
κών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο εν λόγω φάκελος του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας καθιστά δυνατή
την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των
σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.
Περιλαμβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή:
α) των στόχων ποιότητας και του οργανογράμματος
καθώς και των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των
στελεχών όσον αφορά τη σχεδίαση και την ποιότητα
του προϊόντος,
β) των προδιαγραφών τεχνικής σχεδίασης, συμπε−
ριλαμβανομένων των προτύπων που θα εφαρμοστούν
και, εφόσον τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα δεν
θα εφαρμοστούν πλήρως, των μέσων που θα χρησιμο−
ποιηθούν για να εξασφαλιστεί η τήρηση των ουσιωδών
απαιτήσεων ασφαλείας της παρούσας απόφασης,
γ) των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης της σχεδί−
ασης, της διαδικασίας και των συστηματικών ενεργειών,
που θα χρησιμοποιούνται κατά τη σχεδίαση των ειδών
πυροτεχνίας όσον αφορά την καλυπτόμενη κατηγορία
του είδους πυροτεχνίας,
δ) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού
ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των διαδικασιών και
των συστηματικών ενεργειών που θα χρησιμοποιηθούν,
ε) των ελέγχων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν,
κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διε−
ξαγωγής τους,
στ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας,
όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών,
τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του
αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.,

ζ) των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό
τον έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου
σχεδιασμού και ποιότητας του προϊόντος και της απο−
τελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.
3.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστη−
μα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2.
O κοινοποιημένος οργανισμός τεκμαίρει ότι αντα−
ποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα στοιχεία του
συστήματος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες
προδιαγραφές του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου.
Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρι−
σης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα
τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγη−
ση στον τομέα του σχετικού προϊόντος και της τεχνο−
λογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμ−
βάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό
φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 στοιχείο
β), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή
να προσδιορίζει τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθετι−
κής πράξης και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους
ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
του είδους πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις αυτές.
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή.
Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγ−
χου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
3.4 Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το δια−
τηρεί κατάλληλο και αποτελεσματικό.
3.5 Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο
οργανισμό, ο οποίος έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότη−
τας, για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστή−
ματος ποιότητας.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτει−
νόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημέ−
νο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις
απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο 3.2 ή εάν
απαιτείται νέα αξιολόγηση.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την από−
φασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει
τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη
απόφαση αξιολόγησης.
4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργα−
νισμού.
4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλιστεί ότι
ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο
οργανισμό, για σκοπούς αξιολόγησης, την πρόσβαση
στους χώρους σχεδίασης, κατασκευής, επιθεώρησης,
δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως:
α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,
β) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, που
στο σχεδιαστικό μέρος του συστήματος ποιότητας,
όπως τα αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογισμών, δο−
κιμών, κ.λπ.,
γ) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, που
προβλέπονται στο κατασκευαστικό μέρος του συστήμα−
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τος ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοι−
χεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις
προσόντων του οικείου προσωπικού, κ.λπ.
4.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδι−
κούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής
διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και υπο−
βάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
4.4 Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί
να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κα−
τασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών,
ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να
αναλάβει ή να αναθέσει δοκιμές σε προϊόντα για να
για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος
ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός υποβάλλει
στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν
πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.
5. Σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
5.1 Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE και, με
ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται
στο σημείο 3.1, τον αριθμό μητρώου του εν λόγω κοινο−
ποιημένου οργανισμού, σε κάθε προϊόν που ικανοποιεί
τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
5.2 Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμ−
μόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει
στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη δι−
άθεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά. Η δήλωση
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συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το είδος πυροτεχνίας
για το οποίο έχει συνταχθεί.
Στις αρμόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν,
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνι−
κών αρχών, για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη διά−
θεση του είδους πυροτεχνίας στην αγορά:
α) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1,
β) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας που ανα−
φέρεται στο σημείο 3.1,
γ) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία
αναφέρεται το σημείο 3.5, ως αυτή ενεκρίθη,
δ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου
οργανισμού που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.
7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τις
κοινοποιούσες αρχές για τις εγκρίσεις συστημάτων ποι−
ότητας που χορηγήθηκαν και ανακλήθηκαν και θέτει
στη διάθεση των κοινοποιουσών αρχών του, περιοδικά
ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων
των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί,
ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί
με άλλο τρόπο.
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις
των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει,
αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για
τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ,,,
ƩƬƯƻƶƬƶƸưưƳƵĭƻƶƬƶƪƪ ĮǏǈǇƹƹƹƹ

1

1. ƧǏǈǇǋǗǐǉĮĲĮǒǙǏǈıǆǐıǘǋĳǔǌĮǋİĲǎƾǏǇǏǎ
2. ƧǏǈǇǋǗǐȺǏǎǕǗǌĲǎǐȺĮǏĲǁįĮǐǀıİǈǏƾǐ
3. ƪȺǔǌǑǋǁĮǉĮǈįǈİǘǇǑǌıǆĲǎǑǉĮĲĮıǉİǑĮıĲǀ
4. Ƭ ȺĮǏǎǘıĮ įǀǊǔıǆ ıǑǋǋǗǏĳǔıǆǐ İǉįǁįİĲĮǈ ǋİ ĮȺǎǉǊİǈıĲǈǉǀ İǑǇǘǌǆ ĲǎǑ
ǉĮĲĮıǉİǑĮıĲǀ
5. ƶĲǗǒǎǐ Ĳǆǐ įǀǊǔıǆǐ
ǈǒǌǆǊĮıǈǋǗĲǆĲĮ 

ĲĮǑĲǎȺǎǁǆıǆ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ȺǎǑ İȺǈĲǏƿȺİǈ Ĳǆǌ

6. Ƴ ıĲǗǒǎǐ Ĳǆǐ įǀǊǔıǆǐ ȺǎǑ ȺİǏǈǄǏƾĳİĲĮǈ ȺĮǏĮȺƾǌǔ İǁǌĮǈ ıǘǋĳǔǌǎǐ ǋİ Ĳǆ
ıǒİĲǈǉǀİǌǔıǈĮǉǀǌǎǋǎǇİıǁĮİǌĮǏǋǗǌǈıǆǐ
7. ưǌİǁĮ Ĳǔǌ ıǒİĲǈǉǙǌ İǌĮǏǋǎǌǈıǋƿǌǔǌ ȺǏǎĲǘȺǔǌ ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǀǇǆǉĮǌ ǀ
ǋǌİǁĮĲǔǌǊǎǈȺǙǌĲİǒǌǈǉǙǌȺǏǎįǈĮǄǏĮĳǙǌıİıǒƿıǆǋİĲǈǐǎȺǎǁİǐįǆǊǙǌİĲĮǈ
ǆıǑǋǋǗǏĳǔıǆ
8. Ƴ ǉǎǈǌǎȺǎǈǆǋƿǌǎǐ ǎǏǄĮǌǈıǋǗǐ « ǎǌǎǋĮıǁĮ ĮǏǈǇǋǗǐ  ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǁǆıİ «
ȺİǏǈǄǏĮĳǀĲǆǐȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ ǉĮǈǒǎǏǀǄǆıİĲǎȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ
9. ƶǑǋȺǊǆǏǔǋĮĲǈǉƿǐȺǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ
ƸȺǎǄǏĮĳǀǄǈĮǊǎǄĮǏǈĮıǋǗǉĮǈİǍǎǌǗǋĮĲǎǐ
ĲǗȺǎǐǉĮǈǆǋİǏǎǋǆǌǁĮƿǉįǎıǆǐ 
ǗǌǎǋĮǇƿıǆ  ǑȺǎǄǏĮĳǀ 

(1) Ƴ ǉĮĲĮıǉİǑĮıĲǀǐ ǋȺǎǏİǁ ȺǏǎĮǈǏİĲǈǉƾ ǌĮ įǙıİǈ ĮǏǈǇǋǗ ıĲǆ įǀǊǔıǆ
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1

ƶǑıǉİǑĮıǁĮǉĮǈİȺǈıǀǋĮǌıǆ
««««««««««««««««««««««......................
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ĲǎǑǐ

ƪȺǈįǗǇǆǉİıǀǋİǏĮ««

ƳǌǗǋǈǋǎǐİǉȺǏǗıǔȺǎǐĲǆǐİȺǈǒİǁǏǆıǆǐ

ƳǈİǊİǄǉĲƿǐ

««««

««««

1
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Άρθρο 46
Έναρξη εφαρμογής
(άρθρο 49 της Οδηγίας)

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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