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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1159
2 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ. 9104/440
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2007/23/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυρο−
τεχνίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ−
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α’/83), όπως τροποποιή−
θηκε από το 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1994 (ΦΕΚ 70/Α’/94), του
άρθρου 2 παρ. 1 περ. η και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983
όπως αντικαταστάθηκε το τελευταίο με το άρθρο 65 του
Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’/90) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του αρ. 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α’/16.02.1987) «Μέσα και
όργανα αναπτυξιακής Πολιτικής. Προγραμματικές συμφω−
νίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα προγράμματα, τροποποίηση
του Ν. 1262/1962 και άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα».
γ. Του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α’) «Σύσταση και Οργάνωση
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθη−
κε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α’) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α’)
«Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/89»,
του Π.Δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α’/05) και του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ
261/Α’/95).
2. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α’/07.10.2009) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2234/Β’/07.10.2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».
4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’/07.10.2009) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, κλπ».

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’/05.11.2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ.16745/02.12.2009 (ΦΕΚ 512/
τ.ΥΟΔΔ/07.12.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας για το διορισμό του Αλέξανδρου Φούρλα στη
θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
7. Την υπ’ αριθμ. 3329/89 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών
και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 132/Β’/89) «Κανονισμοί για
την παραγωγή αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση
εκρηκτικών υλών».
8. Τις Διατάξεις της οδηγίας 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 (ΕΕL
154/1) της 14/06/2007.
9. Το Π.Δ. 455/95 (ΦΕΚ 268/Α’/29.12.1995) «προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβου−
λίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και
τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, για
την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του
ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, καθώς
και την τροποποίηση και συμπλήρωση του με το Π.Δ. 2/2006
(ΦΕΚ 1/Α’/04.01.2006).
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
Στόχοι και πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσης είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας
2007/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας.
2. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες, που αποσκο−
πούν στην ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών πυροτεχνίας
στην εσωτερική αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συγ−
χρόνως, η προστασία της ανθρώπινης υγείας, της δημόσιας
ασφαλείας και η προστασία και η ασφάλεια των κατανα−
λωτών σε υψηλό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη επίσης των
σχετικών ζητημάτων, που συνδέονται με την προστασία
του περιβάλλοντος.
3. Η παρούσα απόφαση καθιερώνει τις βασικές απαι−
τήσεις ασφαλείας, τις οποίες πρέπει να τηρούν τα είδη
πυροτεχνίας ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά.
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4. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα είδη πυροτεχνί−
ας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 5.
5. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα εξής:
α) είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για μη εμπορική
χρήση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, από τις ένοπλες δυ−
νάμεις, την αστυνομία ή τις πυροσβεστικές υπηρεσίες·
β) εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ.
347/1998 (ΦΕΚ 231/Α’/12.10.98), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, προς συμμόρφωση 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 επικρου−
στικά παιχνίδια και άλλα είδη που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της απόφασης Β 6342/863/89 (ΦΕΚ 223/Β’/89),
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών,
ε) εκρηκτικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Π.Δ. 455/95 (ΦΕΚ 268/Α’/29.12.1995),
στ) πυρομαχικά, δηλαδή βλήματα και ωστικά φορτία και
άσφαιρα πυρά που χρησιμοποιούνται σε φορητά όπλα,
άλλα όπλα και πυροβόλα.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
1. «Είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε είδος που περιέχει
εκρηκτικές ουσίες ή εκρηκτικό μείγμα ουσιών, τα οποία
έχουν σχεδιασθεί για να παράγουν θερμότητα, φως, ήχο,
αέριο ή καπνό ή συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων
μέσα από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδρα−
ση.
2. «Διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη διάθεση
στην αγορά της Κοινότητας ενός μεμονωμένου προϊόντος,
με σκοπό τη διανομή ή/και τη χρήση του, είτε με πληρωμή
είτε δωρεάν. Πυροτεχνήματα τα οποία κατασκευάζονται
για ίδια χρήση του κατασκευαστή και τα οποία έχουν εγκρι−
θεί από κράτος μέλος προς χρήση στην επικράτειά του
δεν θεωρούνται ότι έχουν διατεθεί στην αγορά.
3. «Πυροτέχνημα» σημαίνει είδος πυροτεχνίας, που προ−
ορίζεται για ψυχαγωγία.
4. «Είδη πυροτεχνίας για θεατρικούς σκοπούς» σημαί−
νει τα είδη πυροτεχνίας, που σχεδιάζονται για χρήση επί
σκηνής, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμπερι−
λαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών
παραγωγών ή/και για παρόμοιες χρήσεις.
5. «Είδη πυροτεχνίας για τα οχήματα»: σημαίνει τα εξαρ−
τήματα διατάξεων ασφαλείας σε οχήματα, που περιέχουν
πυροτεχνικές ουσίες χρησιμοποιούμενες για να ενεργο−
ποιήσουν τις ίδιες ή άλλες διατάξεις.
6. «Κατασκευαστής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσω−
πο που σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει είδος πυροτεχνίας ή
αναθέτει το σχεδιασμό και την κατασκευή τέτοιου είδους
πυροτεχνίας, με σκοπό τη διάθεση του στην αγορά υπό τη
δική του ονομασία ή το εμπορικό του σήμα.
7. «Εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και διαθέτει, για
πρώτη φορά στην κοινοτική αγορά, στο πλαίσιο της επι−
χείρησής του, είδος πυροτεχνίας προερχόμενο από τρίτη
χώρα.
8. «Διανομέας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
στην εφοδιαστική αλυσίδα το οποίο καθιστά ένα είδος
πυροτεχνίας διαθέσιμο στην αγορά στο πλαίσιο της επι−
χείρησής του.
9. «Εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει ευρωπαϊκό πρότυ−
πο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης βάσει

εντολής της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
καθορίζονται στο Π.Δ. 39/2001 (28/Α’/20.02.2001) σε συμμόρ−
φωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ
και 98/48/ΕΚ.
10. «Άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» σημαίνει άτομο
που κατέχει άδεια τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων προ−
κειμένου να χειρίζεται ή/και να χρησιμοποιεί πυροτεχνή−
ματα της κατηγορίας 4, είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας
Τ2, που χρησιμοποιούνται στο θέατρο, ή/και άλλα είδη
πυροτεχνίας της κατηγορίας Ρ2, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.

Άρθρο 3
Ταξινόμηση
1. Τα είδη πυροτεχνίας ταξινομούνται από τον κατασκευ−
αστή σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή το σκοπό τους
καθώς και το βαθμό του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου
του επιπέδου θορύβου. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί περί
των οποίων το άρθρο 10 επιβεβαιώνουν την ταξινόμηση
στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας
σύμφωνα με το άρθρο 9.
Η ταξινόμηση έχει ως εξής:

α) Πυροτεχνήματα
Κατηγορία 1: πυροτεχνήματα που ενέχουν πολύ χαμηλό
κίνδυνο και αμελητέο επίπεδο θορύβου και τα οποία προ−
ορίζονται για χρήση σε περιορισμένους χώρους, συμπε−
ριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων, που προορίζονται
για χρήση εντός των κατοικιών·
Κατηγορία 2: πυροτεχνήματα που ενέχουν χαμηλό κίν−
δυνο και χαμηλό επίπεδο θορύβου και προορίζονται για
υπαίθρια χρήση σε περιορισμένους χώρους·
Κατηγορία 3: πυροτεχνήματα που ενέχουν μέτριο κίνδυ−
νο, προορίζονται για εξωτερική χρήση σε ανοικτούς χώρους
και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι βλαπτικό για την
υγεία του ανθρώπου·
Κατηγορία 4: πυροτεχνήματα που ενέχουν υψηλό κίνδυνο,
προορίζονται για χρήση μόνο από άτομα με εξειδικευμένες
γνώσεις (κοινώς γνωστά ως «πυροτεχνήματα για επαγ−
γελματική χρήση») και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι
βλαπτικό για την υγεία του ανθρώπου.

β) Είδη πυροτεχνίας για το θέατρο
Κατηγορία Τ1: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής,
που ενέχουν περιορισμένο κίνδυνο·
Κατηγορία Τ2: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής,
που προορίζονται για χρήση μόνον από άτομα με εξειδι−
κευμένες γνώσεις.

γ) Άλλα είδη πυροτεχνίας
Κατηγορία P1: είδη πυροτεχνίας, εκτός των πυροτεχνημά−
των και των ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο, που ενέχουν
χαμηλό κίνδυνο·
Κατηγορία P2: είδη πυροτεχνίας, εκτός των πυροτε−
χνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο, που
προορίζονται για χειρισμό ή χρήση μόνο από άτομα με
εξειδικευμένες γνώσεις.

2. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 5, ενημερώνει την επι−
τροπή για τις διαδικασίες αδειοδότησης των ατόμων
με εξειδικευμένες γνώσεις.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του κατασκευαστή, του εισαγωγέα
και του διανομέα
1. Οι κατασκευαστές διαθέτουν στην αγορά τα είδη πυρο−
τεχνίας που συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις
ασφαλείας του παραρτήματος I.
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2. Αν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην
Κοινότητα, ο εισαγωγέας των ειδών πυροτεχνίας εξασφαλί−
ζει ότι ο κατασκευαστής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του βάσει της παρούσας απόφασης ή αναλαμβάνει ο ίδιος
τις υποχρεώσεις αυτές.
3. Οι διανομείς ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια σύμφω−
να με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο. Επαληθεύουν ιδίως ότι
το είδος πυροτεχνίας φέρει την απαιτούμενη σήμανση ή
σημάνσεις πιστότητας και ότι συνοδεύεται από τα απαι−
τούμενα έγγραφα.
4. Οι κατασκευαστές ειδών πυροτεχνίας:
α) υποβάλλουν το είδος πυροτεχνίας σε κοινοποιημένο
οργανισμό, κατά την έννοια του άρθρου 10, ο οποίος προ−
βαίνει σε διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα
με το άρθρο 9, και
β) επιθέτουν τη σήμανση CE και την ετικέτα στο είδος
πυροτεχνίας, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 ή 13.

Άρθρο 5
Διάθεση στην αγορά
1. Η αρμόδια αρχή για την πιστότητα του σήματος CE
είναι η 2η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενι−
κής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Όπου στην παρούσα
απόφαση αναφέρεται αρμόδια αρχή νοείται η ως άνω Δι−
εύθυνση.
2. Τα είδη πυροτεχνίας διατίθενται στην αγορά μόνο
εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφα−
σης, φέρουν την σήμανση CE και συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις που συνδέονται με την αξιολόγηση της πι−
στότητας.
3. Η αρμόδια αρχή ελέγχει τα πιστοποιητικά συμμόρφω−
σης CE και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν, ούτως ώστε
τα είδη πυροτεχνίας να φέρουν νόμιμα τη σήμανση CE και
να μπορούν να διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με την παρ.
2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Ελεύθερη κυκλοφορία
1. Η αρμόδια αρχή, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5, δεν
απαγορεύει, περιορίζει ή παρεμποδίζει τη διάθεση στην
αγορά ειδών πυροτεχνίας, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν αποκλεί−
ουν, επίσης, τη λήψη μέτρων από την αρμόδια αρχή σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, τα οποία
δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης, ασφαλείας,
ή προστασίας του περιβάλλοντος, και τα οποία αποσκο−
πούν στην απαγόρευση ή στον περιορισμό της κατοχής,
της χρήσης ή/και της πώλησης των πυροτεχνημάτων των
κατηγοριών 2, 3, και 4 των ειδών πυροτεχνίας για το θέα−
τρο και άλλων ειδών πυροτεχνίας. Ειδικότερα ο τεχνίτης
καύσης πυροτεχνημάτων φροντίζει ώστε η καύση να μην
προκαλεί κινδύνους σε πρόσωπα ή πράγματα και ενημε−
ρώνει εγγράφως την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Εάν η καύση
γίνεται σε λιμένα ή αερολιμένα ενημερώνει και τις οικείες
Υπηρεσίες.
3. Στις εμποροπανηγύρεις, στις εμπορικές εκθέσεις και
στις επιδείξεις, που διοργανώνονται για την εμπορία ειδών
πυροτεχνίας, δεν εμποδίζεται η παρουσίαση και η χρήση
ειδών πυροτεχνίας, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης, με την προϋπόθεση ότι
ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς το όνομα και την ημερομηνία
της εν λόγω εμπορικής πανηγύρεως, της έκθεσης ή της
επίδειξης, τη μη συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητά
τους για πώληση των ειδών αυτών, μέχρι να μεριμνήσει για
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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 απαιτήσεις, που έχουν
ορισθεί από την αρμόδια αρχή.
4. Δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία και η χρή−
ση των ειδών πυροτεχνίας, που προορίζονται για σκοπούς
έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών, όταν αυτά δεν συμμορ−
φώνονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, με
την προϋπόθεση ότι ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς τη
μη συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητά τους για
σκοπούς άλλους από την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την
έρευνα.
5. Η εισαγωγή ή η μεταφορά, η κατασκευή και η εμπορία
ή διανομή όλων των ειδών πυροτεχνίας της παρούσας από−
φασης επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες
από την παρούσα απόφαση απαιτήσεις ασφαλείας, κατόπιν
αδείας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
456/1976 (277 Α’) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανο−
νιστικών πράξεων. Οι κατασκευαστές, έμποροι και εισαγω−
γείς ειδών πυροτεχνίας υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 456/1976.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπου στις
διατάξεις του Ν. 456/1976 αναφέρεται «Γενικό Χημείο του
Κράτους» νοείται «κοινοποιημένος οργανισμός».

Άρθρο 7
Όρια ηλικίας καταναλωτών
1. Τα είδη πυροτεχνίας δεν πωλούνται ούτε άλλως διατί−
θενται στους καταναλωτές με ηλικία μικρότερη των:
α) Πυροτεχνήματα
Κατηγορία 1: 14 ετών υπό εποπτεία ενηλίκου.
Κατηγορία 2: 18 ετών.
Κατηγορία 3: 18 ετών.
β) Άλλα είδη πυροτεχνίας και είδη πυροτεχνίας για το
θέατρο
Κατηγορία T1 και P1: 18 ετών.

2. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς
δεν πωλούν ούτε άλλως διαθέτουν τα ακόλουθα είδη
πυροτεχνίας, παρά μόνον σε άτομα με εξειδικευμένες
γνώσεις (Τεχνίτες Καύσης Πυροτεχνημάτων):
α) πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4·
β) είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας Ρ2 και είδη πυρο−
τεχνίας για το θέατρο της κατηγορίας Τ2.

Άρθρο 8
Εναρμονισμένα πρότυπα
1. Η αρμόδια αρχή εξακριβώνει ότι ο ΕΛΟΤ έχει εντάξει
στο εθνικό σύστημα τυποποίησης τα σχετικά εναρμονισμέ−
να ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία έχουν επίσης ανακοινω−
θεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας απόφασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα
σχετικά εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στο προηγού−
μενο εδάφιο, καθώς και να τηρούν τις βασικές απαιτήσεις
ασφαλείας του παραρτήματος Ι.
2. Η αρμόδια αρχή και ο ΕΛΟΤ όταν θεωρούν ότι τα εναρ−
μονισμένα πρότυπα περί των οποίων η παράγραφος 1 του
παρόντος άρθρου δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις βασι−
κές απαιτήσεις ασφαλείας του παραρτήματος Ι, αναφέρουν
το ζήτημα στη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί με την
οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 9
Διαδικασίες για την αξιολόγηση
της πιστότητας

Για την αξιολόγηση της πιστότητας των ειδών πυροτε−
χνίας, ο κατασκευαστής ακολουθεί μία από τις εξής δια−
δικασίες:
α) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ (Ενότητα Β) του
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, και, κατ’ επιλογή του κατασκευ−
αστή, είτε:
i) τη διαδικασία πιστότητας προς τον τύπο (Ενότητα Γ)
του παραρτήματος ΙΙ σημείο 2,
ii) τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας της παρα−
γωγής (Ενότητα Δ) του παραρτήματος ΙΙ σημείο 3,
iii) τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας του προϊό−
ντος (Ενότητα Ε) του παραρτήματος ΙΙ σημείο 4,

β) τη διαδικασία της επαλήθευσης μονάδας (Ενότητα
Ζ) του παραρτήματος ΙΙ σημείο 5, ή
γ) την πλήρη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας προ−
ϊόντος (Ενότητα Η) του παραρτήματος II σημείο 6, εφό−
σον αφορά πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4.
Άρθρο 10
Κοινοποιημένοι οργανισμοί
1. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα
υπόλοιπα κράτη μέλη, τους οργανισμούς που έχει επιφορ−
τίσει με την εκτέλεση των διαδικασιών για την αξιολόγηση
της πιστότητας του άρθρου 9, καθώς και τα συγκεκριμένα
καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθμούς
αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί
από την Επιτροπή.
2. Για την αξιολόγηση των οργανισμών οι οποίοι έχουν
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή εφαρμόζονται τα ελάχιστα κρι−
τήρια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Οι οργανισμοί που
πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από τα
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που εφαρμόζονται στους
κοινοποιημένους οργανισμούς τεκμαίρεται ότι πληρούν τα
σχετικά ελάχιστα κριτήρια.
3. Η κοινοποίηση συγκεκριμένου οργανισμού αποσύρεται,
εάν προκύψει εκ των υστέρων ότι ο εν λόγω οργανισμός
δεν πληροί πλέον τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία παρα−
πέμπει η παράγραφος 2. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια
αρχή ενημερώνει αμέσως σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη
και την Επιτροπή.
4. Αν η κοινοποίηση οργανισμού ανακληθεί, οι αξιολογή−
σεις πιστότητας και τα σχετικά έγγραφα, που εξέδωσε ο
εν λόγω οργανισμός, παραμένουν έγκυρα, εκτός αν διαπι−
στωθεί ότι υπάρχει επικείμενος και άμεσος κίνδυνος, για
την υγεία και την ασφάλεια.

Άρθρο 11
Υποχρέωση επίθεσης της σήμανσης CE
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης της
πιστότητας σύμφωνα με το άρθρο 9, οι κατασκευαστές
επιθέτουν τη σήμανση CE, με τρόπο ορατό, ευανάγνωστο
και ανεξίτηλο, πάνω στα ίδια τα είδη πυροτεχνίας ή, αν
αυτό δεν είναι δυνατό, στο πινακίδιο αναγνώρισης που
επισυνάπτεται σε αυτά ή στη συσκευασία. Το πινακίδιο
αναγνώρισης πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που
να καθιστά αδύνατη την επανάχρησή του.
Το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σή−
μανση CE είναι σύμφωνο με την απόφαση 93/465/ΕΟΚ.

2. Απαγορεύεται να τίθεται στα είδη πυροτεχνίας, σή−
μανση ή αναγραφή που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε
τρίτους ως προς την έννοια και τη μορφή της σήμανσης
CE. Άλλες σημάνσεις μπορούν να τίθενται στα είδη πυρο−
τεχνίας, υπό τον όρο ότι δεν καθιστούν λιγότερο ευδιάκριτη
και ευανάγνωστη τη σήμανση CE.
3. Όταν τα είδη πυροτεχνίας υπόκεινται σε άλλη κοινο−
τική νομοθεσία, που καλύπτει άλλα ζητήματα και ορίζει
την επίθεση της σήμανσης CE, η σήμανση δηλώνει ότι τα
προαναφερθέντα είδη τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί
με τις διατάξεις της άλλης νομοθεσίας, που εφαρμόζεται
σε αυτά.

Άρθρο 12
Επισήμανση ειδών πέρα από τα είδη πυροτεχνίας
για οχήματα
1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα είδη πυροτε−
χνίας, πλην των ειδών πυροτεχνίας για οχήματα, φέρουν
εμφανώς, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, τη σωστή επισήμαν−
ση στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες των κρατών μελών
στα οποία το είδος πωλείται στον καταναλωτή.
2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας περιλαμβάνει
τουλάχιστον την ονομασία και τη διεύθυνση του κατασκευ−
αστή ή, εάν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος
στην Κοινότητα, την ονομασία του κατασκευαστή και την
ονομασία και τη διεύθυνση του εισαγωγέα, την ονομασία
και τον τύπο του προϊόντος, τα ελάχιστα όρια ηλικίας κατά
το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, τη σχετική κατηγορία και
τις οδηγίες χρήσης, το έτος παραγωγής για τα πυροτε−
χνήματα των κατηγοριών 3 και 4 και, κατά περίπτωση,
την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας. Η επισήμανση περι−
λαμβάνει την καθαρή ισοδύναμη ποσότητα (NEQ) ενεργού
εκρηκτικού υλικού.
Στη συσκευασία των ειδών πυροτεχνίας θα πρέπει επι−
πλέον να αναγράφεται η ποσότητα σε τεμάχια, ο ακριβής
αριθμός βολών, το μέγιστο ύψος εκτόξευσης, η διάρκεια
καύσης, καθώς και πληροφορίες ταξινόμησης, ομάδα επικιν−
δυνότητας και συμβατότητας και επίσης να αναγράφονται
οι ακριβείς αποστάσεις ασφάλειας στην καύση των πυρο−
τεχνημάτων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Ελάχιστη Διάμετρο της Περιοχής Καύσης
Για την Εξωτερική Καύση Πυροτεχνημάτων
Μέγεθος του κελύφους

Περιοχή πτώσης

2.5 ίντσες (64 mm)

140 ft (43 μέτρα)

3 ίντσες (76 mm)

210 ft (64 μέτρα)

4 ίντσες (102 mm)

280 ft (85 μέτρα)

5 ίντσες (127 mm)

350 ft (107 μέτρα)

6 ίντσες (152 mm)

420ft (128 μέτρα)

7 ίντσες (178 mm)

490 ft (149 μέτρα)

8 ίντσες (203 mm)

560 ft (170 μέτρα)

10 ίντσες (254 mm)

700 ft (214 μέτρα)

12 ίντσες (305 mm)

840 ft (256 μέτρα )

16 ίντσες (406 mm)

Έγκριση από την
Αρμόδια Αρχή που
έχει τη δικαιοδοσία

1 ίντσα= 25,4 mm

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Επιπλέον, τα πυροτεχνήματα περιέχουν τις εξής ελά−
χιστες πληροφορίες:
Κατηγορία 1: κατά περίπτωση: «μόνο για υπαίθρια χρήση»
και ελάχιστη απόσταση ασφαλείας.
Κατηγορία 2: «μόνο για υπαίθρια χρήση» και, κατά περίπτω−
ση, ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.
Κατηγορία 3: «μόνο για υπαίθρια χρήση» και ελάχιστη
απόσταση/ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.
Κατηγορία 4: «μόνο για χρήση από άτομα με εξειδικευ−
μένες γνώσεις» και ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες απο−
στάσεις ασφαλείας.
4. Επιπλέον, τα είδη πυροτεχνίας για το θέατρο περιέ−
χουν τις εξής ελάχιστες πληροφορίες:
Κατηγορία Τ1: κατά περίπτωση: «μόνον για υπαίθρια χρή−
ση» και ελάχιστη απόσταση ασφαλείας.
Κατηγορία Τ2: «μόνο για χρήση από άτομα με εξειδικευ−
μένες γνώσεις» και ελάχιστη απόσταση/ελάχιστες απο−
στάσεις ασφαλείας.
5. Αν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει επαρκή χώρο
για τις απαιτήσεις επισήμανσης των παραγράφων 2 έως 4,
οι πληροφορίες αναγράφονται στο μικρότερο τεμάχιο της
συσκευασίας του.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται
στα είδη πυροτεχνίας που εκτίθενται σε εμποροπανηγύ−
ρεις, σε εμπορικές εκθέσεις και σε επιδείξεις για την εμπο−
ρία των ειδών πυροτεχνίας, κατά το άρθρο 6 παράγραφος
3, ή κατασκευάζονται για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και
δοκιμών, κατά το άρθρο 6 παράγραφος 4.

Άρθρο 13
Επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας για τα οχήματα
1. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας περιλαμβάνει
το όνομα του κατασκευαστή ή, εάν ο κατασκευαστής δεν
είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, το όνομα του ει−
σαγωγέα, την ονομασία και τον τύπο του είδους, και τις
οδηγίες ασφαλείας.
2. Αν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει αρκετό χώρο για
την αναγραφή των απαιτήσεων επισήμανσης της παραγρά−
φου 1, οι πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία.
3. Στους επαγγελματίες χρήστες, παρέχεται δελτίο δε−
δομένων ασφαλείας, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το
παράρτημα της υπ’ αριθμ. 195/2002/09.07.2002 (ΦΕΚ 907/
Β’/17.07.2002) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας μπορεί να παρέχεται σε
χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, υπό τον όρο ότι ο παραλήπτης
διαθέτει τα αναγκαία μέσα πρόσβασης σε αυτό.

Άρθρο 14
Επιτήρηση της αγοράς
1. Τα είδη πυροτεχνίας διατίθενται στην αγορά μόνον
όταν δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια
των ατόμων, εφ’ όσον αποθηκεύονται σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις και χρησιμοποιούνται για το σκοπό για
τον οποίο προορίζονται.
2. Με ευθύνη της αρμόδιας αρχής διενεργούνται τακτι−
κοί έλεγχοι των ειδών πυροτεχνίας κατά την είσοδο στην
Χώρα, καθώς και στους χώρους αποθήκευσης και κατα−
σκευής.
3. Τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ−
μογής της παρούσας απόφασης κατά την εισαγωγή στην
Χώρα, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας
που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
4. Με ευθύνη της η αρμόδια αρχή διοργανώνει και διε−
νεργεί την κατάλληλη επιτήρηση των προϊόντων που δι−
ατίθενται στην αγορά, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το
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τεκμήριο της πιστότητας των προϊόντων που φέρουν τη
σήμανση CE.
5. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή ετησίως σχε−
τικά με τις δραστηριότητές της επιτήρησης της αγοράς.
6. Όταν από την αρμόδια αρχή διαπιστωθεί ότι, είδος
πυροτεχνίας που φέρει τη σήμανση CE, συνοδεύεται από
δήλωση πιστότητας ΕΚ και χρησιμοποιείται για το σκοπό
για τον οποίο προορίζεται, είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυ−
νο την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων, αποσύρει το
είδος αυτό από την αγορά, απαγορεύει την διάθεσή του
στην αγορά ή περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του. Η
αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη
μέλη σχετικά.

Άρθρο 15
Ταχεία ενημέρωση σχετικά με προϊόντα που
παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους
Όταν η αρμόδια αρχή έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει
ότι είδος πυροτεχνίας παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την
υγεία ή/και την ασφάλεια ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αυτή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη
μέλη και διενεργεί την κατάλληλη αξιολόγηση. Ενημερώνει
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με το ιστο−
ρικό και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Άρθρο 16
Ρήτρα διασφάλισης
Εφόσον είδος πυροτεχνίας δεν συμμορφώνεται και φέρει
τη σήμανση CE, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει κατάλληλη
δράση καθ’ οιουδήποτε επέθεσε τη σήμανση και ενημερώ−
νει την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 17
Μέτρα συνεπαγόμενα απόρριψη ή περιορισμούς
1. Κάθε απόφαση της Αρμόδιας αρχής που λαμβάνεται
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης:
α) για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης
στην αγορά προϊόντος, ή
β) για την απόσυρση προϊόντος από την αγορά,
ορίζει τους ακριβείς λόγους στους οποίους βασίζεται.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμελλητί στον ενδιαφε−
ρόμενο, ο οποίος ενημερώνεται για τα ένδικα βοηθήματα
που προβλέπονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
καθώς και για τις προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να
ασκήσει τα βοηθήματα αυτά.
2. Σε περίπτωση που η παράβαση είναι τέτοια για την
οποία επισύρονται έστω και ένα από τα μέτρα που αναφέ−
ρονται στην παράγραφος 1 του παρόντος, πρέπει να κληθεί
ο ενδιαφερόμενος, πριν την επιβολή του μέτρου, να εκθέσει
την άποψή του, εκτός, εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω
του επείγοντος χαρακτήρα του μέτρου, το οποίο πρέπει
να ληφθεί, εφόσον το επιβάλλουν ιδίως λόγοι δημόσιας
υγείας ή ασφαλείας.

Άρθρο 18
Κυρώσεις
1. Σε οποιονδήποτε παρασκευάζει, συναρμολογεί, εισάγει,
μεταφέρει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά πυροτεχνήματα
εμπορικής χρήσης, κατά παράβαση των διατάξεων της πα−
ρούσας απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 μέχρι
60.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός χρονικού δι−
αστήματος 5 ετών, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο
τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.
2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μετά
από πρόταση της αρμόδιας διεύθυνσης, μετά από κλήση
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σε ακρόαση του υπόχρεου σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
3. Κάθε απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν
άρθρο πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να γνω−
στοποιείται άμεσα στο ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 19
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
από την 4η Ιουλίου 2010 όσον αφορά τα πυροτεχνήματα
των κατηγοριών 1, 2 και 3, και από την 4η Ιουλίου 2013 για
τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4, τα είδη πυροτεχνίας
για το θέατρο και τα άλλα είδη πυροτεχνίας.
2. Οι εθνικές άδειες, που χορηγούνται πριν από την αντί−
στοιχη ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 1
του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερο−
μηνία λήξης τους ή για χρονικό διάστημα έως 10 ετών από
την 4η Ιουλίου 2007, ανάλογα με το ποιο χρονικό διάστημα
είναι συντομότερο.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος
οι εθνικές άδειες για τα είδη πυροτεχνίας, που προορί−
ζονται για οχήματα, οι οποίες χορηγούνται πριν από την
αντίστοιχη ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 1
του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.
4. Τα τυχόν αποθέματα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως και τρία (3) έτη
από την θέση σε ισχύ της παρούσης. Μετά το πέρας της
περιόδου αυτής, απαγορεύεται η διάθεση ή η διακίνηση
των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE.

Άρθρο 20
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται κάθε γενική η ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 21
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πα−
ρούσας τα Παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας
1. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να διαθέτει τα χαρα−
κτηριστικά απόδοσης που προσδιορίζει ο κατασκευαστής
στον κοινοποιημένο οργανισμό ώστε να εξασφαλίζεται 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 ελά−
χιστες επιπτώσεις για το περιβάλλον.
3. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να λειτουργεί σωστά
όταν χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προο−
ρίζεται.
Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να υποβάλλεται σε δο−
κιμή σε πραγματικές συνθήκες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό
μέσα σε εργαστήριο, οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται
σε συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
το είδος πυροτεχνίας.
Οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες –εφόσον απαι−
τείται– πρέπει να εξετάζονται ή να υποβάλλονται σε δο−
κιμή:
α) Σχεδιασμός, κατασκευή και χαρακτηριστικές ιδιότητες,
συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς χημικής σύνθεσης
(μάζα και ποσοστό των χρησιμοποιούμενων ουσιών) και
διαστάσεις.

β) Η φυσική και χημική σταθερότητα του είδους πυρο−
τεχνίας σε όλες τις φυσιολογικές, προβλέψιμες περιβαλ−
λοντικές συνθήκες.
γ) Ευαισθησία σε κανονικό, προβλέψιμο χειρισμό και με−
ταφορά.
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 συνθήκες
και εάν η ασφάλεια ή η αξιοπιστία του μπορεί να επηρε−
ασθεί αρνητικά από την υγρασία.
στ) Αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όταν το
είδος πυροτεχνίας προορίζεται να διατηρηθεί ή να χρησι−
μοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες και η ασφάλειά του ή η
αξιοπιστία του μπορούν να επηρεασθούν 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 ανά−
φλεξης.
η) Κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, επισημάν−
σεις όσον αφορά τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, χρήση
(συμπεριλαμβανομένων των αποστάσεων ασφαλείας) και
διάθεση στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους
μέλους αποδέκτη.
θ) Η ικανότητα του είδους πυροτεχνίας, του περιτυλίγ−
ματός του ή των συστατικών μερών του να αντιστέκονται
στη φθορά σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθή−
κευσης.
ι) Προσδιορισμός όλων των συσκευών και των βοηθητικών
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 συ−
στατικά τους, εκτός εάν οι οδηγίες του κατασκευαστή
ορίζουν άλλως.
4. Τα είδη πυροτεχνίας δεν περιέχουν:
α) εμπορικές εκρηκτικές ύλες, εκτός από μαύρη πυρίτιδα
ή συστατικά που δημιουργούν λάμψεις·
β) στρατιωτικές 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 3 ανάλογα με
την καθαρή περιεκτικότητα σε εκρηκτική ύλη, τις αποστά−
σεις ασφαλείας, το επίπεδο θορύβου ή ανάλογα κριτήρια.
Η κατηγορία αναγράφεται καθαρά στην ετικέτα.
α) Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας 1, θα πρέπει
να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
i) η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 1 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,
iii) η κατηγορία 1 δεν περιλαμβάνει κροτίδες, συστοιχίες
κροτίδων, κροτίδες εκτόνωσης και συστοιχίες κροτίδων
εκτόνωσης,
iv) τα ριπτόμενα προς τα κάτω πυροτεχνήματα (throwdown)
της κατηγορίας 1 δεν περιέχουν περισσότερα από 2,5 mg
κροτικού αργύρου.
β) Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας 2, τηρούνται
οι εξής προϋποθέσεις:
i) η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 8 m. Ωστόσο,
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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 3, τηρούνται
οι εξής προϋποθέσεις:
i) η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 15 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.
2. Τα πυροτεχνήματα μπορούν να κατασκευάζονται μό−
νον από υλικά που μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο
για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον από τα
θραύσματα.
3. Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή να
προσδιορίζεται στην επισήμανση ή στις οδηγίες.
4. Τα πυροτεχνήματα δεν μετακινούνται με τυχαίο και
απρόβλεπτο τρόπο.
5. Τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών 1, 2 και 3 πρέπει να
προστατεύονται από ακούσια ανάφλεξη είτε με προστατευ−
τικό κάλυμμα, είτε με τη συσκευασία ή με την κατασκευή
του πυροτεχνήματος. Τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας
4 πρέπει να προστατεύονται από ακούσια ανάφλεξη με τις
μεθόδους που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Β. Άλλα είδη πυροτεχνίας
1. Τα είδη πυροτεχνίας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος 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 σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο
ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος για την υγεία,
την ιδιοκτησία και το περιβάλλον από θραύσματα, όταν
ενεργοποιείται ακούσια.
4. Κατά περίπτωση, το είδος πυροτεχνίας λειτουργεί
κανονικά έως την ημερομηνία λήξης που καθορίζει ο κα−
τασκευαστής.

Γ. Συσκευές ανάφλεξης
1. Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να μπορούν να πυ−
ροδοτούνται αξιόπιστα και να έχουν επαρκή ικανότητα
πυροδότησης σε όλες τις κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες
χρήσης.
2. Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να προστατεύονται
από ηλεκτροστατική εκκένωση σε κανονικές, προβλέψιμες
συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.
3. Οι ηλεκτρικοί αναφλεκτήρες πρέπει να προστατεύονται
από ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε κανονικές, προβλέψιμες
συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.
4. Το περίβλημα των ασφαλειών πρέπει να διαθέτει επαρ−
κή μηχανική αντοχή και να προστατεύει επαρκώς τα περιε−
χόμενα εκρηκτικά όταν εκτίθεται σε κανονική, προβλέψιμη
μηχανική καταπόνηση.
5. Οι παράμετροι που αφορούν το χρόνο καύσης των
ασφαλειών πρέπει να παρέχονται μαζί με το είδος.
6. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (π.χ. ελάχιστο ρεύμα
πυροδότησης, αντίσταση κ.λπ.) των ηλεκτρικών αναφλε−
κτήρων πρέπει να παρέχονται μαζί με το είδος.
7. Τα σύρματα των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων πρέπει να
διαθέτουν επαρκή μόνωση και μηχανική αντοχή, συμπερι−
λαμβανομένης της ανθεκτικής σύνδεσης με τον αναφλε−
κτήρα, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης για την οποία
προορίζονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας
1. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εξέταση τύπου ΕΚ
1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει το τμήμα εκείνο της
διαδικασίας με το οποίο κοινοποιημένος οργανισμός δια−
πιστώνει και βεβαιώνει ότι δείγμα, αντιπροσωπευτικό της
σχετικής παραγωγής, πληροί τις σχετικές διατάξεις της
παρούσας απόφασης.
2. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον
κατασκευαστή στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλο−
γής του.
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή·
β) γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί
σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό·
γ) τα τεχνικά έγγραφα, όπως περιγράφονται στο σημείο 3.
Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργα−
νισμού δείγμα, αντιπροσωπευτικό της προβλεπόμενης
παραγωγής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «τύπος». Ο
κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητήσει και άλλα
δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του
προγράμματος δοκιμών.
3. Τα τεχνικά έγγραφα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα
να αξιολογείται η πιστότητα του είδους πυροτεχνίας προς
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Πρέπει να καλύ−
πτουν, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση,
το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του είδους,
και να περιλαμβάνουν τα εξής, εφόσον σχετίζονται με την
αξιολόγηση:
α) γενική περιγραφή του τύπου·
β) σχέδια μελετών και φακέλους κατασκευής, καθώς και
τα διαγράμματα κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυγκρο−
τημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.·
γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που είναι ανα−
γκαίες για την κατανόηση των σχεδίων μελετών και των
φακέλων κατασκευής, καθώς και τα διαγράμματα και τη
λειτουργία του είδους·
δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων του
άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, που εφαρμόζονται εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει, και περιγραφές των λύσεων που
ακολουθούνται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων
της παρούσας απόφασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
τα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 8 της παρούσας
απόφασης δεν έχουν εφαρμοσθεί·
ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των
ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.·
στ) τις εκθέσεις δοκιμών.
4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:
α) εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα, επαληθεύει ότι ο τύπος
έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα και
προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάσθηκαν σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις των εναρμονισμένων προτύπων
τού άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, καθώς και τα στοι−
χεία τα οποία σχεδιάσθηκαν χωρίς να εφαρμοσθούν οι σχε−
τικές διατάξεις των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων·
β) διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των καταλ−
λήλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγ−
ξει, εάν, στην περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα εναρμο−
νισμένα πρότυπα του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, οι
λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πληρούν τις
βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της παρούσας απόφασης·
γ) διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κα−
ταλλήλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να
ελέγξει, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει
τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, εάν τα πρότυπα αυτά
έχουν όντως εφαρμοσθεί·
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δ) συμφωνεί με τον αιτούντα για τον τόπο στον οποίο θα
διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές.
5. Αν ο τύπος ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της
παρούσας απόφασης, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορη−
γεί βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ στον αιτούντα. Η βεβαίω−
ση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,
τα συμπεράσματα του ελέγχου και τα απαραίτητα στοιχεία
για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου.
Κατάλογος των σημαντικότερων τμημάτων των τεχνικών
εγγράφων προσαρτάται στη βεβαίωση, ενώ αντίγραφο
φυλάσσεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό.
Σε περίπτωση που δεν χορηγείται στον κατασκευαστή
βεβαίωση τύπου, ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να
παραθέσει λεπτομερώς τους λόγους για την άρνηση.
Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής.
6. Ο αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που
έχει στην κατοχή του τα τεχνικά έγγραφα που αφορούν τη
βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ για κάθε τροποποίηση του
εγκεκριμένου είδους πυροτεχνίας για την οποία πρέπει
να χορηγηθεί πρόσθετη έγκριση, εφόσον η τροποποίηση
αυτή μπορεί να επηρεάσει την πιστότητα προς τις βασι−
κές απαιτήσεις ή προς τις προδιαγραφόμενες προϋποθέ−
σεις για τη χρήση του είδους. Η πρόσθετη αυτή έγκριση
παρέχεται υπό μορφή προσθήκης, στην αρχική βεβαίωση
εξέτασης τύπου ΕΚ.
7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός γνωστοποιεί στους
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς κάθε χρήσιμη πλη−
ροφορία σχετική με τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου ΕΚ και
τις εκδιδόμενες ή ανακαλούμενες προσθήκες τους.
8. Οι άλλοι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λαμβά−
νουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και
των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα των βεβαιώσεων
φυλάσσονται στη διάθεση των λοιπών κοινοποιημένων
οργανισμών.
9. Ο κατασκευαστής πρέπει να φυλάσσει, μαζί με τα
τεχνικά έγγραφα, αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης
τύπου ΕΚ και τις προσθήκες τους επί δέκα τουλάχιστον έτη
από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του σχετικού
είδους πυροτεχνίας.
Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην
Κοινότητα, την υποχρέωση να θέτει τον τεχνικό φάκελο
στη διάθεση των αρμοδίων αρχών έχει το πρόσωπο που εί−
ναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

2. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Συμμόρφωση προς τον τύπο
1. Αυτή η ενότητα περιγράφει το μέρος της διαδικασίας
με το οποίο ο κατασκευαστής βεβαιώνεται και δηλώνει
ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον
τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ
και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης που
ισχύουν γι’ αυτά. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση
CE σε κάθε είδος πυροτεχνίας και συντάσσει γραπτή δή−
λωση πιστότητας.
2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε η μέθοδος κατασκευής να διασφαλίζει την πιστότητα
των κατασκευασθέντων ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο
που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ, καθώς
και προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της παρούσας
απόφασης.
3. Ο κατασκευαστής διατηρεί αντίγραφο της δήλωσης
πιστότητας επί δέκα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία
της τελευταίας κατασκευής του υπό εξέταση είδους.
Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην
Κοινότητα, η υποχρέωση να διατηρούνται τα τεχνικά έγ−
γραφα προσπελάσιμα εμπίπτει στο πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη διάθεση του είδους στην αγορά.
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4. Κοινοποιημένος οργανισμός της επιλογής του κατα−
σκευαστή διενεργεί ή διασφαλίζει τη διεξαγωγή εξετάσεων
του είδους με δειγματοληψία. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα
των τελικών ειδών, που λαμβάνει επιτόπου ο κοινοποιημένος
οργανισμός και διενεργούνται οι κατάλληλες δοκιμές που
ορίζει το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο του άρθρου 8
της παρούσας απόφασης, ή ισοδύναμες δοκιμές, για να
εξακριβωθεί η συμμόρφωση του είδους προς τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης. Εφόσον ένα ή περισσότερα από
τα δείγματα των ειδών που υποβάλλονται σε έλεγχο δεν
είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις αυτές, ο κοινοποιημέ−
νος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.
Υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, ο κατα−
σκευαστής επιθέτει τον αριθμό αναγνώρισης του εν λόγω
οργανισμού κατά τη διαδικασία κατασκευής.

3. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Διασφάλιση ποιότητας της παραγω−
γής
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία
ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του
σημείου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά είδη
πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγρά−
φεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Ο κατασκευαστής
επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε είδος και συντάσσει γρα−
πτή δήλωση πιστότητας. Η σήμανση CE πρέπει να συνο−
δεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου
οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους κατά
το σημείο 4.
2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα
ποιότητας για την παραγωγή, την επιθεώρηση του τελι−
κού προϊόντος και τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σημείο
3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στους ελέγχους κατά το
σημείο 4.
3. Σύστημα ποιότητας
3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολό−
γηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε κοι−
νοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τα
συγκεκριμένα είδη πυροτεχνίας.
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
α) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινό−
μενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας·
β) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·
γ) τα τεχνικά έγγραφα σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο
και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ.
3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη
συμμόρφωση των ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο που
περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ καθώς
και προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης που τα
αφορούν.
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει
ο κατασκευαστής πρέπει να τεκμηριώνονται, συστηματικά
και με τάξη, με τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασι−
ών και οδηγιών. Τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας
πρέπει να καθιστούν δυνατή την ενιαία ερμηνεία των προ−
γραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και
των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας.
Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνεται επαρκής περιγραφή:
α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών ως προς
την ποιότητα των ειδών πυροτεχνίας·
β) των τεχνικών, διεργασιών και συστηματικών ενεργει−
ών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της
ποιότητας που θα εφαρμοσθούν·
γ) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν πριν,
κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγω−
γής τους·
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δ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως
οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοι−
χεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του οικείου
προσωπικού κ.λπ.·
ε) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον
έλεγχο της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας των
ειδών πυροτεχνίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας
του συστήματος ποιότητας.
3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα
ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του σημείου 3.2. Τεκμαίρει ότι τα συστήμα−
τα ποιότητας που εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο
πρότυπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα
ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο
έχει, ως αξιολογητής, πείρα στην αξιολόγηση της τεχνο−
λογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης
περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις
του κατασκευαστή.
Η απόφαση αξιολόγησης δεόντως αιτιολογημένη κοινο−
ποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα
συμπεράσματα του ελέγχου.
3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πλη−
ροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιό−
τητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί σε κατάλληλο
και αποτελεσματικό επίπεδο.
Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργα−
νισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για κάθε
σκοπούμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμε−
νες αλλαγές και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα
ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του ση−
μείου 3.2 ή αν πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση.
Η απόφαση αξιολόγησης δεόντως αιτιολογημένη κοινο−
ποιείται στον κατασκευαστή. Περιέχει τα συμπεράσματα
του ελέγχου.
4. Παρακολούθηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου
οργανισμού
4.1. Σκοπός της παρακολούθησης είναι να εξασφαλισθεί
ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο ορ−
γανισμό την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθε−
ώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της
επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληρο−
φορίες, ιδίως:
α) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·
β) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως
τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοι−
χεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου
προσωπικού.
4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει περιοδικά
λογιστικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευ−
αστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και
χορηγεί έκθεση λογιστικού ελέγχου στον κατασκευαστή.
4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να
πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευα−
στή. Επ’ ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος
οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να διεξάγει ή να αναθέτει σε
τρίτους να διεξάγουν δοκιμές για να επαληθευθεί η ορθή
λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος
οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκε−
ψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.
5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών
αρχών, επί δέκα τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημε−
ρομηνία κατασκευής του είδους:
α) τα έγγραφα που μνημονεύονται στο σημείο 3.1 στοι−
χείο β)·
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β) τα έγγραφα σχετικά με τις προσαρμογές στα πρόσφα−
τα δεδομένα που προβλέπονται στο σημείο 3.4 δεύτερο
εδάφιο·
γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργα−
νισμού που μνημονεύονται στο τέταρτο εδάφιο του σημείου
3.4 και στα σημεία 4.3 και 4.4.
6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στους άλ−
λους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληρο−
φορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας
που χορηγήθηκαν και ανακλήθηκαν.

4. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Διασφάλιση ποιότητας προϊόντος
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία
ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του
σημείου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά είδη
πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγρά−
φεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κατασκευαστής
επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε είδος και συντάσσει γρα−
πτή δήλωση πιστότητας. Η σήμανση CE συνοδεύεται από
τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που
είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους που μνημονεύονται
στο σημείο 4.
2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα
ποιότητας για την επιθεώρηση του τελικού είδους πυρο−
τεχνίας και τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σημείο 3. Ο
κατασκευαστής υπόκειται στους ελέγχους που μνημονεύ−
ονται στο σημείο 4.
3. Σύστημα ποιότητας
3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, στον κοινοποιημένο
οργανισμό της επιλογής του, αίτηση για την αξιολόγηση
του συστήματος ποιότητας που σχετίζεται με τα είδη πυ−
ροτεχνίας του.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
α) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινό−
μενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας·
β) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας·
γ) τα τεχνικά έγγραφα σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο
και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ.
3.2. Στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας, κάθε είδος
πυροτεχνίας εξετάζεται και διεξάγονται κατάλληλες δο−
κιμές, όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά εναρμονισμένα
πρότυπα του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, ή διεξά−
γονται ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να διαπιστωθεί
η πιστότητα του είδους προς τις σχετικές απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης.
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει
ο κατασκευαστής πρέπει να τεκμηριώνονται, συστηματικά
και με τάξη, με τη μορφή γραπτών πολιτικών, διαδικασι−
ών και οδηγιών. Τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας
πρέπει να καθιστούν δυνατή την ενιαία ερμηνεία των προ−
γραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και
των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας.
Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνεται επαρκής περιγρα−
φή:
α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών
ως προς την ποιότητα των ειδών πυροτεχνίας·
β) των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν μετά
την κατασκευή·
γ) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον
έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος
ποιότητας·
δ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως
οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοι−
χεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου
προσωπικού.
3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα
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ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις κατά το σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι τα συστήμα−
τα ποιότητας που εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο
πρότυπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές.
Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος
το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας
του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περι−
λαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή.
Η απόφαση αξιολόγησης δεόντως αιτιολογημένη κοινο−
ποιείται στον κατασκευαστή. Περιέχει τα συμπεράσματα
του ελέγχου.
3.4. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να πληροί τις υπο−
χρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως
έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί σε κατάλληλο και απο−
τελεσματικό επίπεδο.
Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργα−
νισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε
προτεινόμενη αλλαγή του συστήματος ποιότητας.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμε−
νες αλλαγές και αποφασίζει αν το τροποποιημένο σύστημα
ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του ση−
μείου 3.2, ή αν πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση.
Η απόφαση αξιολόγησης δεόντως αιτιολογημένη, κοινο−
ποιείται στον κατασκευαστή. Περιέχει τα συμπεράσματα
του ελέγχου.
4. Παρακολούθηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου
οργανισμού
4.1. Ο στόχος της παρακολούθησης είναι να εξασφαλισθεί
ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο ορ−
γανισμό την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθε−
ώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της
επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληρο−
φορίες, ιδίως:
α) τα έγγραφα συστήματος ποιότητας·
β) τα τεχνικά έγγραφα·
γ) τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών
και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις
εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού κ.λπ.
4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς
λογιστικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευ−
αστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και
χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση λογιστικού ελέγχου.
4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να
πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευ−
αστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανι−
σμός μπορεί, εν ανάγκη, να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους
να διεξάγουν δοκιμές για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία
του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός
χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν
πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.
5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών
αρχών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από
την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του είδους:
α) τα έγγραφα που σημειώνονται στο σημείο 3.1 στοι−
χείο β)·
β) τα έγγραφα σχετικά με τις προσαρμογές κατά το
σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο·
γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργα−
νισμού που σημειώνονται στο τέταρτο εδάφιο του σημείου
3.4 και στα σημεία 4.3 και 4.4.
6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός διαβιβάζει στους
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πλη−
ροφορίες όσον αφορά τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας
που έχει χορηγήσει ή ανακαλέσει.

5. ΕΝΟΤHTA Ζ: Επαλήθευση μονάδας
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία κατά την
οποία ο κατασκευαστής βεβαιώνει και δηλώνει ότι το είδος
πυροτεχνίας το οποίο έλαβε τη βεβαίωση περί της οποίας
το σημείο 2, είναι σύμφωνο προς τις σχετικές απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σή−
μανση CE στο είδος και συντάσσει δήλωση πιστότητας.
2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει το είδος πυ−
ροτεχνίας και διεξάγει τις κατάλληλες δοκιμές, που ορί−
ζονται στο οικείο εναρμονισμένο πρότυπο ή πρότυπα του
άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, ή ισοδύναμες δοκιμές
προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του είδους
πυροτεχνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει, ή φροντίζει να
επιτεθεί, ο αναγνωριστικός του αριθμός στο εγκεκριμένο
είδος πυροτεχνίας και συντάσσει βεβαίωση πιστότητας
σχετική με τις διεξαχθείσες δοκιμές.
3. Τα τεχνικά έγγραφα αποσκοπούν στο να καταστή−
σουν δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και την κατανόηση
του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας του
είδους πυροτεχνίας.
Ο φάκελος περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται για την αξι−
ολόγηση:
α) γενική περιγραφή του τύπου·
β) σχέδια μελετών και φακέλους κατασκευής, καθώς και
τα διαγράμματα συστατικών στοιχείων, υποσυγκροτημά−
των και κυκλωμάτων·
γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται
για την κατανόηση των σχεδίων μελετών και των φακέλων
κατασκευής, των σχεδίων και διαγραμμάτων των συστα−
τικών μερών, υποσυγκροτημάτων και κυκλωμάτων, καθώς
και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας·
δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων του
άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, που εφαρμόζονται εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει, και περιγραφές των λύσεων που
ακολουθούνται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων
της παρούσας απόφασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
τα πρότυπα του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης δεν
έχουν εφαρμοσθεί·
ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού και
των ελέγχων που διενεργήθηκαν·
στ) τις εκθέσεις δοκιμών.

6. ΕΝΟΤΗΤΑ H: Ολοκληρωμένη διασφάλιση ποιότητας
1. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη διαδικασία κατά
την οποία ο κατασκευαστής που συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις του σημείου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι
τα σχετικά είδη πυροτεχνίας πληρούν τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης. Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του
επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε είδος και συντάσσει γραπτή
δήλωση πιστότητας. Η σήμανση CE συνοδεύεται από τον
αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που
είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους κατά το σημείο 4.
2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα
ποιότητας για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την επιθεώ−
ρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές, όπως ορίζει
το σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στους ελέγχους
περί των οποίων στο σημείο 4.
3. Σύστημα ποιότητας
3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολό−
γηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε κοι−
νοποιημένο οργανισμό.
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
α) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινό−
μενη κατηγορία του είδους πυροτεχνίας·
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β) τον φάκελο του συστήματος ποιότητας.
3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη
συμμόρφωση των ειδών πυροτεχνίας προς τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης.
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει
ο κατασκευαστής πρέπει να τεκμηριώνονται, συστηματικά
και με τάξη, και να λαμβάνουν τη μορφή γραπτών πολιτικών,
διαδικασιών και οδηγιών. Τα έγγραφα του συστήματος δια−
σφάλισης ποιότητας πρέπει να καθιστούν δυνατή την ενιαία
ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, εγχει−
ριδίων και των αρχείων καταγραφής στοιχείων ποιότητας.
Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλληλη πε−
ριγραφή:
α) των στόχων ποιότητας και του οργανογράμματος κα−
θώς και των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών
όσον αφορά το σχεδιασμό και την ποιότητα του είδους·
β) των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής, συμπεριλαμ−
βανομένων των εφαρμοζόμενων προτύπων και, εφόσον δεν
έχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα πρότυπα περί των οποίων
το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης, των μέσων με τα
οποία διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι σχετικές θεμελιώ−
δεις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης·
γ) των τεχνικών για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της ανάπτυξης, της διαδικασίας και των
συστηματικών ενεργειών, που εφαρμόσθηκαν κατά την
ανάπτυξη των προϊόντων που υπάγονται στη σχετική κα−
τηγορία του είδους·
δ) των αντιστοίχων τεχνικών παρασκευής, ποιοτικού
ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης, των εφαρμοζόμενων
διαδικασιών και των συστηματικών δράσεων·
ε) των εξετάσεων και των δοκιμών που διεξάγονται πριν,
κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγω−
γής τους·
στ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως
οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοι−
χεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου
προσωπικού·
ζ) των μέσων επιτήρησης που καθιστούν δυνατό τον
έλεγχο της επίτευξης του απαιτούμενου επιπέδου σχεδι−
ασμού και ποιότητας των ειδών πυροτεχνίας 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 περί των οποίων το σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι τα
συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το σχετικό εναρμο−
νισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές.
Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος
το οποίο έχει εμπειρία στην αξιολόγηση της τεχνολογίας
του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περι−
λαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή.
Η απόφαση αξιολόγησης δεόντως αιτιολογημένη κοινο−
ποιείται στον κατασκευαστή. Περιέχει τα συμπεράσματα
του ελέγχου.
3.4. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να πληροί τις υπο−
χρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως
έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί σε κατάλληλο και απο−
τελεσματικό επίπεδο.
Ο κατασκευαστής ενημερώνει διαρκώς τον κοινοποιημένο
οργανισμό, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για
κάθε προτεινόμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότη−
τας στα πρόσφατα δεδομένα.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτει−
νόμενες αλλαγές και αποφασίζει εάν το τροποποιημένο
σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαι−
τήσεις περί των οποίων το σημείο 3.2 ή εάν απαιτείται
νέα αξιολόγηση.
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Η απόφαση αξιολόγησης δεόντως αιτιολογημένη κοινο−
ποιείται στον κατασκευαστή. Περιέχει τα συμπεράσματα
του ελέγχου.
4. Παρακολούθηση εκ μέρους της ΕΚ υπό την ευθύνη του
κοινοποιημένου οργανισμού
4.1. Σκοπός της παρακολούθησης εκ μέρους της ΕΚ είναι
να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα
ποιότητας.
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο ορ−
γανισμό την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθε−
ώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της
επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληρο−
φορίες, ιδίως:
α) τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας·
β) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, που
προβλέπει το σύστημα ποιότητας για τον τομέα ανάπτυ−
ξης, όπως τα αποτελέσματα αναλύσεων, υπολογισμών,
δοκιμών·
γ) τα αρχεία καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, που προ−
βλέπει το σύστημα ποιότητας για τον τομέα κατασκευής,
όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα
στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του οι−
κείου προσωπικού.
4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά καιρούς
λογιστικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευ−
αστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και
χορηγεί έκθεση λογιστικού ελέγχου στον κατασκευαστή.
4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να
πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευ−
αστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινο−
ποιημένος οργανισμός μπορεί, εν ανάγκη, να διεξάγει ή να
αναθέτει σε τρίτους να διεξάγουν, δοκιμές για να επαλη−
θεύεται η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Ο
κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή
έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή,
έκθεση δοκιμής.
5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών
αρχών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από
την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του είδους:
α) τα έγγραφα περί των οποίων το σημείο 3.1 στοιχείο
β)·
β) τα έγγραφα σχετικά με την προσαρμογή στα πρόσφα−
τα δεδομένα κατά το σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο·
γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου
οργανισμού περί των οποίων το τελευταίο εδάφιο του
σημείου 3.4 και τα σημεία 4.3 και 4.4.
6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στους άλ−
λους κοινοποιημένους οργανισμούς τις συναφείς πληρο−
φορίες για τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χο−
ρηγήθηκαν και ανακλήθηκαν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από
τα κράτη μέλη όσον αφορά τους οργανισμούς που είναι
υπεύθυνοι για τις αξιολογήσεις πιστότητας
1. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό
που είναι υπεύθυνοι για την επαλήθευση δεν μπορούν να
είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ο
εγκαταστάτης ή ο εισαγωγέας των ειδών πυροτεχνίας που
ελέγχονται, ούτε ο εντολοδόχος κανενός από τα εν λόγω
μέρη. Δεν πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα ή ως εξουσιοδο−
τημένοι αντιπρόσωποι κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή,
την εμπορία, τη συντήρηση ή την εισαγωγή των ειδών
αυτών. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής
τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του
οργανισμού.
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2. Ο οργανισμός και το προσωπικό του πραγματοποιούν
τις δοκιμές επαλήθευσης με τον ύψιστο βαθμό επαγγελ−
ματικής εντιμότητας και τεχνικής ικανότητας και δεν υπό−
κεινται σε πιέσεις και παραινέσεις, ιδιαιτέρως οικονομικής
φύσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους
ή τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, ειδικότερα πιέσεις
ή παραινέσεις προερχόμενες από πρόσωπα ή ομάδες προ−
σώπων που έχουν συμφέρον για τα αποτελέσματα των
επαληθεύσεων.
3. Ο οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεσή του το
αναγκαίο προσωπικό και να διαθέτει τις αναγκαίες διευκο−
λύνσεις για την ικανοποιητική εκπλήρωση των διοικητικών
και τεχνικών καθηκόντων που αφορούν την επαλήθευση.
Πρέπει, ομοίως, να έχει πρόσβαση στον απαιτούμενο εξο−
πλισμό για ειδική επαλήθευση.
4. Το υπεύθυνο για την επιθεώρηση προσωπικό πρέπει
να διαθέτει:
α) άρτια τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση·
β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των δοκιμών που διε−
νεργεί και επαρκή εμπειρία σε αυτές τις δοκιμές·
γ) την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των βε−
βαιώσεων, αρχείων και εκθέσεων που απαιτούνται για την
επικύρωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών.
5. Πρέπει να εξασφαλίζεται η αμεροληψία του προσωπι−
κού που διενεργεί την επιθεώρηση. Η αμοιβή του δεν πρέπει
να εξαρτάται από τον αριθμό των δοκιμών που διεξάγονται
ούτε από τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών.
6. Ο οργανισμός πρέπει να συνάπτει ασφάλιση αστικής
ευθύνης, εκτός εάν την ευθύνη αναλαμβάνει το κράτος
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή εάν το κράτος μέλος είναι
το ίδιο άμεσα υπεύθυνο για τις δοκιμές.
7. Το προσωπικό του οργανισμού πρέπει να τηρεί το
επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά όλες τις πληροφο−
ρίες που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων
του (εξαιρουμένων των πληροφοριών προς τις αρμόδιες
διοικητικές αρχές του κράτους στο οποίο διεξάγονται οι
δραστηριότητές του) βάσει της παρούσας απόφασης ή
κάθε άλλης διάταξης του εθνικού δικαίου για την εφαρμογή
της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Σήμανση πιστότητας
Η σήμανση πιστότητας CE αποτελείται από τα αρχικά
«CE» υπό την εξής μορφή:

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης,
οι αναλογίες της ανωτέρω βαθμονομημένης παράστασης
πρέπει να τηρούνται.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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