Λευκωσία 26 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΘΕΜΑ:

Κώδικας Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των
Πυροσβεστήρων (Κ.Δ.Π. 520/2014): Υποχρεωτική Χρήση
Δακτυλίου Ελέγχου και Βεβαίωση Συμμόρφωσης προς Εταιρείες
Ελέγχου και Συντήρησης Πυροσβεστήρων

Κυρίες / Κύριοι,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί
να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερομένους τα ακόλουθα:


Ο έλεγχος και η συντήρηση πυροσβεστήρων που εγκαθίστανται σε χώρους
εργασίας στην Κύπρο πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα.



Από τις 21/11/2019 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση δακτυλίου ελέγχου
που τοποθετείται κατά την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων σκόνης,
νερού και αφρού (ανά δεκαετία σε πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα).
Ο δακτύλιος αποτελεί απόδειξη ότι ο πυροσβεστήρας ανοίχθηκε για τη
διεξαγωγή συντήρησης και ελέγχου και χρησιμοποιείται ήδη καθολικά από
τους συντηρητές πυροσβεστήρων.



Εταιρεία πιστοποίησης στην Κύπρο έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με
φορέα του εξωτερικού, στη χορήγηση βεβαιώσεων συμμόρφωσης σε
εταιρείες που ασχολούνται με τον έλεγχο και τη συντήρηση πυροσβεστήρων.
Επιπρόσθετα, το Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επισημαίνει ότι η πιο
πάνω βεβαίωση συμμόρφωσης, όπως και κάθε ανάλογη βεβαίωση που
εκδίδεται από Διαπιστευμένο Φορέα εγνωσμένου κύρους, προσδίδει
τεκμήριο συμμόρφωσης με τον Κώδικα Πρακτικής. Επομένως, οι εργοδότες
και το δημόσιο μπορούν πλέον να προμηθεύονται υπηρεσίες ελέγχου και
συντήρησης πυροσβεστήρων επιβεβαιωμένης ποιότητας από εταιρείες που
κατέχουν τέτοια βεβαίωση συμμόρφωσης και με επαυξημένη ασφάλεια
δικαίου σε ότι αφορά τις νομικές τους υποχρεώσεις για την πυρασφάλεια
και τη συντήρηση και τον έλεγχο του εξοπλισμού τους.
Για να κατεβάσετε ηλεκτρονικά τον Κώδικα Πρακτικής για Έλεγχο και
Συντήρηση των Πυροσβεστήρων (Κ.Δ.Π. 520/2014), ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.
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Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο τηλ. 22405604.
Με εκτίμηση,
Αθηνά Πασχαλίδου,
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
Για Γενικό Γραμματέα.
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