
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ. 

 
Η Eurocert κατά την παροχή υπηρεσιών δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιασδήποτε συμβουλής ή πληροφορίας παρέχεται από την ίδια ή τους 

υπαλλήλους της, εκπροσώπους και εν γένει προστιθέντες της, με εξαίρεση τα όσα παρέχονται στο ισχύον πιστοποιητικό και δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή δαπάνη που τυχόν υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο και που οφείλεται σε ενέργεια, παράλειψη  ή σφάλμα 

οποιασδήποτε φύσης και με οποιοδήποτε τρόπο και αν προκληθεί από την Eurocert. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που ένα πρόσωπο, 
χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Eurocert ή στηριζόμενο σε οποιαδήποτε πληροφορία δόθηκε από και για λογαριασμό της Eurocert, υποστεί 

απώλεια ή δαπάνη που αποδεδειγμένα οφείλεται σε αμελή ενέργεια, παράληψη ή σφάλμα της Eurocert, τότε και μόνον τότε η Eurocert θα 
καταβάλει αποζημίωση σ’αυτό το πρόσωπο, η οποία δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της αμοιβής που τυχόν χρέωσε η  Eurocert για 

αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 
 

EUROCERT S.A. 89 Chlois & Lykovriseos str., 144 52, Metamorphosi – Greece 
T +30 210 62.52.495, +30 210 62.53.927, F +30 210 62.03.018, M eurocert@otenet.gr 

 
 
 

 

 

 

 

ΔΠ13.42/E03/06-12-05 

Έλεγχος  
Αρ. Πιστ.: 53 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι η EUROCERT A.E. ύστερα από αίτηση της εταιρίας: 
 

POSEIDON MULTIMARINE SERVICES LTD 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΟΥ 13, ΒΙ.ΠΕ. ΑΓ. ΣΥΛΛΑ, 4193 ΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ 

 
αξιολόγησε τον κανονισμό λειτουργίας του κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων της, μετά 

από επιθεώρηση που διεξήχθη την 30η Νοεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήσαν ικανοποιητικά σύμφωνα με της απαιτήσεις της Κυπριακής 

Εθνικής Νομοθεσίας. 
 

Η πιστοποίηση ισχύει για τις κάτωθι δραστηριότητες: 
 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΡΑΦΗ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ)  
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

 
 

  

Για την Αξιολόγηση,        Για την EUROCERT A.E. 
 
 
Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ    Γ. ΣΙΦΟΝΙΌΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ        ΔΙΥΕΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Αρ. Πιστοποιητικού 
CIC.0001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 
ΦΙΑΛΩΝ 

 

Ημερομηνία Έκδοσης  
03-12-2021 

   
Το πιστοποιητικό ισχύει ως 

03-12-2024  
(υπόκειται σε ετήσια 

επιτήρηση) 



ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ. 

 
Η Eurocert κατά την παροχή υπηρεσιών δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιασδήποτε συμβουλής ή πληροφορίας παρέχεται από την ίδια ή τους 

υπαλλήλους της, εκπροσώπους και εν γένει προστιθέντες της, με εξαίρεση τα όσα παρέχονται στο ισχύον πιστοποιητικό και δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή δαπάνη που τυχόν υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο και που οφείλεται σε ενέργεια, παράλειψη  ή σφάλμα 

οποιασδήποτε φύσης και με οποιοδήποτε τρόπο και αν προκληθεί από την Eurocert. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που ένα πρόσωπο, 
χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Eurocert ή στηριζόμενο σε οποιαδήποτε πληροφορία δόθηκε από και για λογαριασμό της Eurocert, υποστεί 

απώλεια ή δαπάνη που αποδεδειγμένα οφείλεται σε αμελή ενέργεια, παράληψη ή σφάλμα της Eurocert, τότε και μόνον τότε η Eurocert θα 
καταβάλει αποζημίωση σ’αυτό το πρόσωπο, η οποία δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της αμοιβής που τυχόν χρέωσε η  Eurocert για 

αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 
 

EUROCERT S.A. 89 Chlois & Lykovriseos str., 144 52, Metamorphosi – Greece 
T +30 210 62.52.495, +30 210 62.53.927, F +30 210 62.03.018, M eurocert@otenet.gr 

 
 
 

 

 

 

 

ΔΠ13.42/E03/06-12-05 

Έλεγχος  
Αρ. Πιστ.: 53 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι η EUROCERT A.E. ύστερα από αίτηση της εταιρίας: 
 

POSEIDON MULTIMARINE SERVICES LTD 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΟΥ 13, ΒΙ.ΠΕ. ΑΓ. ΣΥΛΛΑ, 4193 ΥΨΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ 

 
αξιολόγησε τον κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου της, μετά από επιθεώρηση που διεξήχθη την 

30Η Νοεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήσαν ικανοποιητικά σύμφωνα με της απαιτήσεις της Κυπριακής 

Εθνικής Νομοθεσίας. 
 

Η πιστοποίηση ισχύει για τις κάτωθι δραστηριότητες: 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  
(ΧΑΜΗΛΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 

 

  

Για την Αξιολόγηση,        Για την EUROCERT A.E. 
 
 
Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ    Γ. ΣΙΦΟΝΙΌΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ        ΔΙΥΕΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Αρ. Πιστοποιητικού 
FEM.0001 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

 

Ημερομηνία Έκδοσης  
03-12-2021 

   
Το πιστοποιητικό ισχύει ως 

03-12-2024  
(υπόκειται σε ετήσια 

επιτήρηση) 
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