
 

 
 

  

  
Pepco Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73a  

60-479 Poznań  

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ 333781 /PPE/1/ 2022/GR) 

 

1. ΜΑΠ (αριθμός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς): 333781 Άλλα αξεσουάρ 

κολύμβησης 

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του: 

PEPCO Poland Sp. z o.o., 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή: 

PEPCO Poland Sp. z o.o., 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

4. Αντικείμενο της δήλωσης: 333781  Άλλα αξεσουάρ κολύμβησης 

5. Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται στο σημείο 4 είναι σύμφωνο προς τη 

σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση 

της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

6. Στοιχεία αναφοράς των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν, 

συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του προτύπου, ή στοιχεία αναφοράς των άλλων 

τεχνικών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της προδιαγραφής, ως 

προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 

• EN 13138-1:2014- Βοηθήματα άντωσης για μαθήματα κολύμβησης 

Μέρος 1:Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για βοηθήματα άντωσης που 

φοριούντα 

• EN 71-3:2019+A1:2021  Ασφάλεια παιχνιδιών — Μέρος 3: Μετανάστευση 

ορισμένων στοιχείων 

 



 

 
 

 

7. Κατά περίπτωση, ο κοινοποιημένος οργανισμός SGS Fimko Oy, Takomotie 8,FI-00380 

Helsinki, Finland, Notified Body number:0598 διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΕ 

(Ενότητα B) και χορήγησε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ αριθ. 

GZHL2202006435SP. 

8.  Κατά περίπτωση, το ΜΑΠ υπόκειται στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης … 

[είτε συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη 

δοκιμή του προϊόντος υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα (Ενότητα Γ2) ή 

συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας 

παραγωγής (Ενότητα Δ)] … υπό την εποπτεία του κοινοποιημένου οργανισμού … 

(ονομασία, αριθμός).- Δεν ισχύει 

9.  Επιπλέον στοιχεία: Δεν ισχύει 

 

 

 

 

 

τόπος και ημερομηνία έκδοσης: 

Poznań, 12.05.2022 r. 

Υπογραφή για και εξ ονόματος: PEPCO Poland Sp. z o.o. 

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 



 

 
 

 


