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Αριθμός 522                  

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΩ 2011 

_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 38Α(ε) θαη 39 
  
 
89(Η) ηνπ 1996 
158(Η) ηνπ 2001 
25(Η) ηνπ 2002 
41(Η) ηνπ 2003 
99(Η) ηνπ 2003 
33(Η) ηνπ 2011. 

Ζ Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο 
παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 38Α(ε) θαη 39 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ 
ηνπ 1996 έσο 2011(ζην εμήο «ν Νφκνο»), εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Κψδηθαο 

Πξαθηηθήο γηα ηελ Ππξνπξνζηαζία Δγθαηαζηάζεσλ κε Τγξαέξην) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 
  
Κψδηθαο Πξαθηηθήο. 
Παξάξηεκα. 

2. Ο Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηελ Ππξνπξνζηαζία Δγθαηαζηάζεσλ κε Τγξαέξην, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα, παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο 
ζρεηηθέο κε ην πγξαέξην δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14, 16, 17, 32 θαη 33 ηνπ Νφκνπ.  

  
________________ 

Έγηλε ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2014. 
ΓΔΩΡΓΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ, 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο  
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
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1 Πεδίν Δθαξκνγήο 
 

θνπφο ηνπ Κψδηθα Πξαθηηθήο γηα ηελ Ππξνπξνζηαζία Δγθαηαζηάζεσλ κε Τγξαέξην είλαη ε παξνρή 
θαζνδήγεζεο αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε δηαξξνψλ πγξαεξίνπ, κε ή ρσξίο ππξθαγηά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε εζηηψλ 
ππξθαγηάο νη νπνίεο κπνξεί λα απεηιήζνπλ παξαθείκελεο εγθαηαζηάζεηο ή απνζεθεχζεηο πγξαεξίνπ.  ηε ζπλέρεηα, ζα 
αλαθέξεηαη απιά σο ν Κψδηθαο. 
 

Ζ θαζνδήγεζε ζηνλ Κψδηθα δίλεηαη ρσξίο λα ζίγεηαη ε γεληθή απαίηεζε ηεο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 
Δξγαζία λνκνζεζίαο φηη δειαδή νη θίλδπλνη πξέπεη λα εθηηκνχληαη θαη λα εμαιείθνληαη ή λα κεηψλνληαη ζε απνδεθηφ 
επίπεδν. 
 

Ο Κψδηθαο εθαξκφδεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ θαη ζε ρψξνπο ή ππνζηαηηθά φπνπ απνζεθεχεηαη ή 
θπιάζζεηαη πγξαέξην γηα ζθνπνχο πψιεζεο, κεηαπψιεζεο, δηάζεζεο ζηελ αγνξά, δηακεηαθφκηζεο, επηζηξνθήο ησλ 
δνρείσλ ζηνλ πξνκεζεπηή / εκθηαισηή πγξαεξίνπ κε κέγηζηε απνζεθεπκέλε ρσξεηηθφηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 50.000 
ιίηξα.  Ο Κψδηθαο εθαξκφδεη επίζεο ζε εγθαηαζηάζεηο κε θπιίλδξνπο πγξαεξίνπ πνπ ηξνθνδνηνχλ δίθηπν κε ζεξκάζηξεο 
γηα ηε ζέξκαλζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ. 
 

Δπηπξφζζεηα απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
πγξαεξίνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη, ζην βαζκφ πνπ εθαξκφδνπλ, νη λνκνζεζίεο πνπ θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα Η. 
 

Ο Κψδηθαο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο φπνπ απνζεθεχεηαη πγξαέξην γηα ζθνπνχο δηχιηζεο ή 
εκθηάισζεο πγξαεξίνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πεξί Αληηκεηψπηζεο 
ησλ Κηλδχλσλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο Καλνληζκψλ ηνπ 2001 θαη 2006, 
ζηηο θηλεηέο θαληίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πγξαέξην γηα ηελ εηνηκαζία θαγεηνχ θαη ζηα ζθάθε, ζηα πινία θαη ζηα νρήκαηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή κεηαθέξνπλ πγξαέξην. 
 
2 Οξηζκνί 
 
Αξκφδην πξφζσπν: ζεκαίλεη ην πξφζσπν ην νπνίν δηαζέηεη εκπεηξία θαη έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία εθπαίδεπζε ζε 
ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Κψδηθα, π.ρ. ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ, ρεηξνθίλεηε 
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ, παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, αζθαιή απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ησλ ηξίησλ πξνζψπσλ, αζθαιήο δηαθνπή ηεο παξνρήο πγξαεξίνπ ή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κε νπζηψδεηο 
εμνπιηζκνχο, επηθνηλσλία κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ. Ζ ιέμε πξνζσπηθφ πεξηιακβάλεη θαη θάζε αξκφδην 
πξφζσπν. 
 
Βαιβίδα αλαθνχθηζεο: ζεκαίλεη ηε δηάηαμε, ε νπνία απειεπζεξψλεη πγξαέξην ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζε πεξίπησζε 
πνπ ε πίεζε ζην ππφ πξνζηαζία ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ππεξβεί ηε πίεζε ζηελ νπνία είλαη ξπζκηζκέλε ε βαιβίδα 
αλαθνχθηζεο. 
 
Βαιβίδα δηαθνπήο: ζεκαίλεη ηε ρεηξνθίλεηε ή ηελ ηειερεηξνδφκελε βαιβίδα, ε νπνία εγθαζίζηαηαη ζην δίθηπν 
ζσιελψζεσλ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία γηα λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή ή ηελ ξνή πγξαεξίνπ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ή 
ππξθαγηάο. 
 
Βαιβίδα θπιίλδξνπ: ζεκαίλεη ηε βαιβίδα επί ηνπ θπιίλδξνπ ε νπνία, φηαλ είλαη ζηελ αλνηθηή ζέζε, απειεπζεξψλεη 
πγξαέξην απφ ηνλ θχιηλδξν γηα ρξήζε θαη φηαλ είλαη ζηελ θιεηζηή ζέζε δελ επηηξέπεη ηε ξνή πγξαεξίνπ απφ ηνλ 
θχιηλδξν. 
 
Γεκάηνο θχιηλδξνο: ζεκαίλεη ηνλ θχιηλδξν, ν νπνίνο πεξηέρεη πγξαέξην ζε πγξή θαη αέξηα θάζε. 
 
Γνρείν πγξαεξίνπ: ζεκαίλεη επαλαπιεξνχκελν θχιηλδξν ή δεμακελή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε 
πγξαεξίνπ. 
 
Γίθηπν ζσιελψζεσλ: ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηκεκάησλ ησλ ζσιελψζεσλ κηαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ πγξαεξίνπ. 
 
Δγθαηαζηάηεο / πληεξεηήο πγξαεξίνπ: ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ θαηαζθεπή, ηελ 
εγθαηάζηαζε, ηε δνθηκή θαη ηε ζέζε ζε πξψηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πγξαεξίνπ είηε είλαη ην ίδην ή δηαζέηεη ηερληθφ 
πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ηελ εξγαζία ηελ νπνία ηνπ αλαηίζεηαη. 
 
Δχθακπηνο αγσγφο ζχλδεζεο: ζεκαίλεη ηνλ εχθακπην αγσγφ θαη ην ζχλδεζκν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κε 
ζηαζεξή ζχλδεζε ηνπ δνρείνπ πγξαεξίνπ κε ην δηαλνκέα, ηνλ απηφκαην κεηαγσγέα, ην δίθηπν ζσιελψζεσλ ή ηε 
ζπζθεπή αεξίνπ. 
 
Ηδηνθηήηεο ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ θαη 
πεξηιακβάλεη ηνλ εξγνδφηε ή ην απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηνλ πξαγκαηηθφ έιεγρν ηνπ 
ρψξνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πγξαεξίνπ. 
 
Καηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο: ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ή πεξηζηαηηθφ ην νπνίν δελ ζεσξείηαη φηη εκπίπηεη ζηε 
ζπλήζε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο πγξαεξίνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαξξνή 
πγξαεξίνπ, ε ππξθαγηά, ε πξφζθξνπζε νρήκαηνο κε εμνπιηζκφ ή δνρείν πγξαεξίνπ, ην νπνίν απαηηεί ηελ εηνηκαζία 
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ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη εκπινθή 
ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ. 
 
Κελφ δνρείν: ζεκαίλεη ην δνρείν, ην νπνίν πεξηέρεη πγξαέξην κφλν ζε αέξηα θάζε. 
 
Κχιηλδξνο: ζεκαίλεη θνξεηφ κεηαιιηθφ δνρείν πίεζεο θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο ρσξεηηθφηεηαο ζε λεξφ κέρξη θαη 150 ιίηξα 
γηα ηελ απνζήθεπζε πγξαεξίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα επαλαπιεξσζεί θαη ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Δπξσπατθήο Οδεγίαο 99/36/ΔΚ γηα ην κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε.  Πεξηιακβάλεη θαη θπιίλδξνπο πγξαεξίνπ νη 
νπνίνη δηαηίζεληαη ζηελ Κππξηαθή αγνξά γηα ηελ απνζήθεπζε, θχιαμε, ρξήζε πγξαεξίνπ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο πην 
πάλσ Δπξσπατθήο Οδεγίαο θαη νη νπνίνη ηπγράλνπλ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο εηαηξείεο επαλαπιήξσζεο. 
 
Μειεηεηήο: Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ λνκνζεζίαο, ζεκαίλεη ην πξφζσπν 
πνπ είλαη αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε κειέηε θαη ηελ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ κε πίεζε 
ιεηηνπξγίαο πάλσ απφ 0,5 bar πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εηδηθνχ δηθηχνπ θαηαηνληζκνχ. 
 
Πίεζε ιεηηνπξγίαο: ζεκαίλεη ηε πίεζε πγξαεξίνπ, ε νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ππφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Οη πηέζεηο δηαθξίλνληαη ζε Υακειή (κέρξη θαη 100 mbar), Μέζε (κεγαιχηεξε απφ 100 
mbar κέρξη θαη 2 bar) θαη Τςειή (κεγαιχηεξε απφ 2 bar). 
 
Πξνζσπηθφ: ζεκαίλεη ηνλ εξγνδφηε, ηνπο εξγαδφκελνπο, ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ρψξνπ θαη πεξηιακβάλεη 
ηα αξκφδηα πξφζσπα ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 
Κψδηθα. 
 
ρέδην αληηκεηψπηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο: ζεκαίλεη ηηο γξαπηέο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην 
αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε πεξηζηαηηθνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο. 
 
Τγξαέξην: ζεκαίλεη ην κείγκα ησλ πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ, ηα νπνία απνηεινχληαη θπξίσο απφ πδξνγνλάλζξαθεο κε ηξία 
ή ηέζζεξα άηνκα άλζξαθα (C3 θαη C4).  Οη πδξνγνλάλζξαθεο απηνί επξίζθνληαη ζηελ αέξηα θάζε ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο πεξηβάιινληνο, αιιά κπνξνχλ λα πγξνπνηνχληαη (πγξή θάζε) φηαλ ζπκπηεζηνχλ.  Σν πγξαέξην 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Κχπξν είλαη κείγκα πνπ πεξηιακβάλεη Πξνπάλην θαη / ή Πξνππιέλην θαη Βνπηάλην θαη / ή 
Βνπηπιέλην.  Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πγξαεξίνπ θαζνξίδνληαη κε Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ.  Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ Κππξηαθή αγνξά ε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε Πξνπάλην θαη / ή Πξνππιέλην 
ζην πγξαέξην θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ννεκβξίνπ κέρξη ηελ 31

ε
 Μαξηίνπ είλαη 35% θαηά κάδα θαη αληίζηνηρα 

ξπζκίδεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε Βνπηάλην θαη / ή Βνπηπιέλην. 
 
3 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πγξαέξην 
 
3.1 Τγξαέξην ζε πγξή κνξθή 

 
3.1.1 Σν πγξαέξην θπιάζζεηαη ππφ πίεζε ζε πγξή κνξθή ζε δνρεία.  Σα δνρεία απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα λα 
αληέρνπλ ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ε νπνία ζα αλαπηπρζεί ζε φιν ην εχξνο ησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 
Κχπξν. 
 
3.1.2 Δλδερφκελε δηαξξνή πγξαεξίνπ ζε πγξή κνξθή, πξνθαιεί ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζε φγθν δηαξξνή πγξαεξίνπ 
ζε αέξηα κνξθή.  Δλδεηθηηθά κηα κνλάδα φγθνπ πγξαεξίνπ ζε πγξή κνξθή δεκηνπξγεί πεξίπνπ 250 κνλάδεο φγθνπ 
πγξαεξίνπ ζε αέξηα κνξθή θαη κέρξη 12.500 κνλάδεο φγθνπ εχθιεθηνπ κείγκαηνο πγξαεξίνπ θαη αέξα. 

 
3.1.3 ε πγξή κνξθή, ην πγξαέξην έρεη πεξίπνπ ην κηζφ βάξνο ηνπ λεξνχ θαη επνκέλσο επηπιέεη πάλσ ζην λεξφ 
κέρξη λα αηκνπνηεζεί.  Σα δνρεία πγξαεξίνπ, γηα παξάδεηγκα, επηπιένπλ ζην λεξφ. 

 
3.2 Τγξαέξην ζε αέξηα κνξθή 

 
3.2.1 ε αέξηα κνξθή ην πγξαέξην είλαη βαξχηεξν απφ ηνλ αέξα.  ε πεξίπησζε δηαξξνήο ην πγξαέξην ξέεη πξνο ην 
ρακειφηεξν ζεκείν ελφο ρψξνπ, ελδερνκέλσο κέζα απφ απνρεηεχζεηο, νρεηνχο θαη θξεάηηα.  Δάλ δελ γίλνπλ θαηάιιειεο 
ελέξγεηεο γηα δηαζπνξά ηεο ζπγθέληξσζεο, ην πγξαέξην ζα παξακείλεη ζην ρακειφ ζεκείν γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη ζηελ 
παξνπζία πεγήο αλάθιεμεο ζα αλαθιεγεί ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ αξρηθή εζηία ηεο δηαξξνήο. 

 
3.2.2 Μηα κηθξή πνζφηεηα πγξαεξίνπ ζηελ παξνπζία αέξα δεκηνπξγεί αλαθιέμηκν κείγκα (ηα φξηα επθιεθηφηεηαο 
είλαη πεξίπνπ 1,5% - 10%) ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο ζηελ Κχπξν. 

 
3.2.3 Έλα θελφ δνρείν πγξαεξίνπ είλαη δπλεηηθά επηθίλδπλν, επεηδή εμαθνινπζεί λα πεξηέρεη πγξαέξην ζε αέξηα 
κνξθή.  ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, ε εζσηεξηθή πίεζε ηνπ δνρείνπ είλαη ζρεδφλ ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή.  ε πεξίπησζε 
πνπ ε βαιβίδα αθεζεί αλνηθηή ή παξνπζηάζεη βιάβε, ελδερνκέλσο αέξαο κπνξεί λα εηζέιζεη κέζα ζην δνρείν θαη λα 
δεκηνπξγήζεη εχθιεθην κείγκα κε θίλδπλν έθξεμεο ηνπ δνρείνπ. 
3.2.4 Σαρεία αηκνπνίεζε ηνπ πγξνχ πγξαεξίνπ πξνθαιεί απφηνκε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
δνρείνπ, ηδηαίηεξα γχξσ απφ ην ζεκείν δηαξξνήο, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη θξχν έγθαπκα εάλ ην ζπγθεθξηκέλν 
ζεκείν έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα. 
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3.3 Δπίδξαζε ηνπ πγξαεξίνπ ζηα πιηθά 
 
3.3.1 Πνιιέο κε κεηαιιηθέο νπζίεο αληηδξνχλ ρεκηθά κε ην πγξαέξην.  Απηφ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα έληνλα κε ην θπζηθφ 
ειαζηηθφ ην νπνίν ζηελ επαθή ηνπ κε ην πγξαέξην γξήγνξα γίλεηαη ζπνγγψδεο ζε πθή. Γη’ απηφ, ην θπζηθφ ειαζηηθφ ή 
άιια πιηθά θαη νπζίεο ηα νπνία δελ είλαη ρεκηθψο αλζεθηηθά ζην πγξαέξην ΓΔΝ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
εχθακπηνη αγσγνί, κνλσηηθέο θιάληδεο ή ζηεγαλσηηθά βαιβίδσλ. 
 
3.3.2 Σν πγξαέξην παξνπζηάδεη δηαιπηηθή δξάζε απέλαληη ζηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηεγάλσζε 
θνριησηψλ ζπλδέζεσλ ζε δίθηπα πγξαεξίνπ.  Γη’ απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ΜΟΝΟ ηαηλία PTFE

(1)
 πηζηνπνηεκέλε 

γηα ην πγξαέξην, ή άιια πιηθά ηα νπνία είλαη αδηαπέξαζηα απφ ην πγξαέξην. 
 
3.3.3 Άιια πιηθά, φπσο είλαη ηα πιαζηηθά, γίλνληαη εχζξαπζηα ή ράλνπλ ηε θπζηθή ηνπο ζθιεξφηεηα εάλ εθηεζνχλ 
ζην πγξαέξην.  Δάλ ηέηνηα πιηθά εηζρσξήζνπλ ζην δίθηπν πγξαεξίνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα είηε ζε 
ξπζκηζηέο πίεζεο ή ζε βαιβίδεο.  Γη’ απηφ νη εχθακπηνη αγσγνί ηνπ πγξαεξίνπ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
πιηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηέηνην πξφβιεκα. 
 
3.4 Δπθιεθηφηεηα ηνπ πγξαεξίνπ 
 
3.4.1 Σν πγξαέξην ζε αέξηα κνξθή είλαη εχθιεθην φηαλ αλακηρζεί κε ηνλ αέξα.  Σα φξηα επθιεθηφηεηαο ηνπ πγξαεξίνπ 
πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.2.2 ζεσξνχληαη επξέα ζε ζρέζε κε απηά γηα ηνπο αηκνχο ηεο βελδίλεο, αιιά 
ζηελά ζε ζρέζε κε απηά άιισλ επηθίλδπλσλ βηνκεραληθψλ αεξίσλ, π.ρ. αζεηηιίλε, ηεο νπνίαο ηα φξηα επθιεθηφηεηαο 
είλαη 2,5% - 81%. 
 
3.4.2 ηελ πεξίπησζε δηαξξνήο πγξαεξίνπ ζε αέξηα κνξθή ζηελ αηκφζθαηξα, ζηελ παξνπζία πεγήο αλάθιεμεο, ην 
πγξαέξην αλαθιέγεηαη μεθηλψληαο απφ ηα άθξα ηνπ λέθνπο πγξαεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνλ αέξα θαη ε 
ζεξκφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα άθξα πξνθαιεί επαγσγηθή αλάκημε πνπ νδεγεί ζε πνιχ ηαρεία θαχζε φινπ ηνπ 
κείγκαηνο, δεκηνπξγψληαο κηα πχξηλε ζθαίξα (fireball) Δηθ. 1.  Δάλ ε ηαρεία θαχζε ηνπ κείγκαηνο γίλεη ζε πεξηνξηζκέλν ή 
πεξίθιεηζην ρψξν, ηφηε πξνθαιείηαη έθξεμε κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε πιηθψλ δεκηψλ θαη ελδερνκέλσο ζάλαην ή 
ηξαπκαηηζκφ αλζξψπσλ. 

 

 
 

Δηθ. 1. Πχξηλε ζθαίξα (fireball) 
 

4. Πξφιεςε ππξθαγηάο ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη πγξαέξην 
 
4.1 Πξφιεςε θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 
 

Ο απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο κηαο ππξθαγηάο ζηελ νπνία εκπιέθεηαη πγξαέξην είλαη δχζθνινο.  Γη’ απηφ είλαη 
ζεκαληηθφ λα πξνιεθζεί ε πξφθιεζε ππξθαγηάο.  Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζην αξρηθφ ζηάδην πξηλ ηελ απνζήθεπζε ή ηε 
ρξήζε ηνπ πγξαεξίνπ ζην ππνζηαηηθφ ή ζε κηα επηρείξεζε κε: 

 θαιφ ζρεδηαζκφ θαη δηάηαμε ησλ δνρείσλ πγξαεξίνπ ζην ρψξν απνζήθεπζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηά 
εγθαηαζηάζεσλ, θαη 

 νξζνινγηθή εθαξκνγή ηεο κεραληθήο επηζηήκεο θαη ησλ ζρεηηθψλ Κσδίθσλ Πξαθηηθήο γηα ην πγξαέξην. 
 

 Σα αθφινπζα πηζαλά ζελάξηα, αλάκεζα ζε άιια, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εηνηκαζία ηεο 
γξαπηήο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ην θίλδπλν ππξθαγηάο θαη ζηε κεηέπεηηα ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ζε 
ρψξν φπνπ ζηε γεηηνληθή πεξηνρή ππάξρεη απνζήθεπζε ή/θαη εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ θαζψο θαη γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ 
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Δγγξάθνπ Πξνζηαζίαο απφ ηηο Δθξήμεηο
(2)

, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη. 
 
4.1.1 Κίλδπλνο απφ ηελ έθζεζε δεμακελψλ πγξαεξίνπ ζε ζεξκηθή αθηηλνβνιία 
 
 Καζψο κηα δεμακελή ζεξκαίλεηαη, ηαπηφρξνλα ζεξκαίλεηαη θαη ην πγξαέξην πνπ πεξηέρεη κε ζπλεπαθφινπζε 
αχμεζε ηεο πίεζεο εληφο ηεο δεμακελήο.  Όιεο νη δεμακελέο πγξαεξίνπ θαζψο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ θπιίλδξσλ είλαη 
εμνπιηζκέλεο κε βαιβίδα αλαθνχθηζεο γηα πξνζηαζία έλαληη ηεο απμεκέλεο πίεζεο θαη ηεο ελδερφκελεο αζηνρίαο ηνπ 
δνρείνπ. Όκσο, νξηζκέλνη κηθξνί θχιηλδξνη ή κε αλαπιεξψζηκα δνρεία δελ δηαζέηνπλ βαιβίδα αλαθνχθηζεο θαη έηζη 
ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο λα εθξαγνχλ κεηά απφ έθζεζε ζε ζεξκφηεηα. 
 
4.1.2 Δλεξγνπνίεζε ηεο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο 

 
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο θαη ε ζπλεπαθφινπζε δηαθπγή πγξαεξίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

αζθάιεηα, καθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο θαη ζε θαηάιιειν χςνο πνπ λα επλνεί ηελ ηαρεία δηαζπνξά ηνπ πγξαεξίνπ.  
Ωζηφζν θαη παξά ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, ην πγξαέξην πνπ δηαθεχγεη δεκηνπξγεί δχν πηζαλά ζελάξηα ηα νπνία 
πξέπεη λα εθηηκψληαη θαηάιιεια γηα λα ιακβάλνληαη αλάινγα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. 
 
4.1.2.1 Δάλ ην πγξαέξην πνπ δηαθεχγεη δελ αλαθιεγεί, ηφηε κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ ρψξνπ 
θαη ζηελ παξνπζία πεγήο αλάθιεμεο λα αλαθιεγεί, ή αθφκε λα πξνθιεζεί έθξεμε εάλ ην πγξαέξην ζπγθεληξσζεί ζε 
θιεηζηφ ή πεξηνξηζκέλν ρψξν. 
 
4.1.2.2 Δάλ ην πγξαέξην πνπ δηαθεχγεη αλαθιεγεί, ηφηε εθηφο απφ ηνλ ζφξπβν πνπ πξνθαιείηαη θαη ηε ζεξκηθή 
αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη, είλαη πηζαλφλ ε θιφγα λα πξνζπίπηεη ζε παξαθείκελεο εγθαηαζηάζεηο ή θηήξηα θαη λα ηηο 
ζέηεη ζε άκεζν θίλδπλν. 
 
4.1.3 Πξφπησζε θιφγαο ζε δνρείν πγξαεξίνπ – θαηλφκελν BLEVE

(3)
 

 
4.1.3.1 Δάλ θιφγα ππξζνχ (jet fire) πξνζπίπηεη ζε θχιηλδξν ή δεμακελή ζην κέξνο φπνπ ππάξρεη πγξαέξην ζε αέξηα 
θάζε, ηφηε απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην θαηλφκελν BLEVE κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο.  Ζ θιφγα πνπ πξνζπίπηεη ζην 
δνρείν πξνθαιεί θφπσζε ηνπ κεηάιινπ θαη αχμεζε ηεο πίεζεο εληφο απηνχ.  Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο πίεζεο εληφο ηνπ 
δνρείνπ είλαη ςειφηεξνο απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν ε βαιβίδα αλαθνχθηζεο έρεη πξνδηαγξαθεί θαη έηζη ε βαιβίδα δελ 
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα κε απνηέιεζκα ηε ζπλερφκελε αχμεζε ηεο πίεζεο εληφο ηνπ δνρείνπ θαη ηελ 
πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αληνρήο ηνπ, ε νπνία νδεγεί ζηε βίαηε δηάξξεμε ηνπ δνρείνπ. 
 
4.1.3.2 Ζ δηάξξεμε ηνπ δνρείνπ πξνθαιεί απφηνκε πηψζε ηεο πίεζεο εληφο ηνπ δνρείνπ ε νπνία εμηζψλεηαη αζηξαπηαία 
κε ηελ αηκνζθαηξηθή πξνθαιψληαο: 

 ηαρεία αηκνπνίεζε ηνπ ελαπνκείλαληνο πγξαεξίνπ, 

 αλάθιεμε ηνπ πγξαεξίνπ θαη δεκηνπξγία πχξηλεο ζθαίξαο (fireball), 

 αλάπηπμε πνιχ ςειήο πίεζεο θαη εθηίλαμε ηνπ θιέγνληνο πγξαεξίνπ θαη ησλ ζξαπζκάησλ ηνπ δνρείνπ ζε 
κεγάιε απφζηαζε κε κεγάιε ηαρχηεηα κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (θαηάξξεπζε 
θηεξίσλ, δεπηεξεχνπζεο ππξθαγηέο, αλζξψπηλεο απψιεηεο, εγθαχκαηα). 

 
4.2 Πξφιεςε θαηά ηε ιεηηνπξγία 
 
 Μεηά ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε 
πξφιεςε κέζα απφ ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε: 

 θαηάιιειε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εμνπιηζκψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

 παξνρή νδεγηψλ εθηέιεζεο εξγαζίαο ππφ επίβιεςε, θαη 

 εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο θαη αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 
αλάγθεο. 

 
 Γηα ηηο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη θαηάιιειν ρέδην αληηκεηψπηζεο θαηάζηαζεο 
έθηαθηεο αλάγθεο κε ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ.  Σέηνηα πεξηζηαηηθά κπνξεί λα είλαη δνρεία ή 
εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή δεκηά θαη ε αληηκεηψπηζε δηαξξνήο απφ δνρείν πγξαεξίνπ ρσξίο αλάθιεμε. 
 
4.2.1 Γνρεία ή εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή δεκηά 

 
Έλα δνρείν κπνξεί λα αζηνρήζεη θαη λα δηαξξαγεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ιφγσ θαηαζθεπαζηηθψλ 

αηειεηψλ, αχμεζεο ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο, εμσηεξηθήο κεραληθήο θαηαπφλεζεο, πξφζθξνπζεο ζξαχζκαηνο απφ 
γεηηνληθή έθξεμε ή άιιε πξνέιεπζε ή ιφγσ δηάβξσζεο.  ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην δνρείν δηαξξεγλχεηαη 
απειεπζεξψλνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ ζε κηθξφ ρξφλν.  Κάζε δνρείν ή αθφκα θαη εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ πνπ είηε 
εθηέζεθε ζε θιφγα ή έηπρε ζνβαξήο κεραληθήο θξνχζεο (π.ρ. πηψζε, πξφζθξνπζε κε φρεκα) πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα 
ηπρφλ βιάβε. 
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Μπνξεί λα κελ ζπκβεί ακέζσο δηαξξνή πγξαεξίνπ απφ ην ζεκείν π.ρ. ηνπ δνρείνπ πνπ εθηέζεθε ζε θιφγα ή 
έηπρε ζνβαξήο κεραληθήο θξνχζεο, αιιά ελ θαηξψ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ζχγθξνπζεο κπνξεί ζεκεησζεί 
δηαξξνή πγξαεξίνπ.  Αθφκε πην θαηαζηξνθηθφ ζπκβάλ πνπ κπνξεί λα ζπκβεί είλαη ην θαηλφκελν BLEVE, εάλ ην κέηαιιν 
ζην ζεκείν ηεο κεραληθήο θξνχζεο ή πξφπησζεο ηεο θιφγαο έρεη απσιέζεη ηελ αξρηθή ηνπ αληνρή θαη ην δνρείν εθηεζεί 
εθ λένπ ζε πεγή ζεξκφηεηαο. 
 

Μέρξη ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δνρείνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην 
πξφζσπν, ε ρξήζε ηνπ δνρείνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη θαη ε πξφζβαζε ζην δνρείν ή 
ζηελ εγθαηάζηαζε λα γίλεηαη κφλν απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.  ηελ πεξίπησζε δνρείνπ, ε πίεζε ηνπ 
πξέπεη λα δηαηεξείηαη ρακειή ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο κε ηε ρξήζε θαηαηνληζκνχ κε λεξφ. 
 
4.2.2 Γηαξξνή απφ δνρείν πγξαεξίνπ ρσξίο αλάθιεμε 

 
Ζ δηαξξνή πγξαεξίνπ ζπλήζσο εληνπίδεηαη απφ ηε κπξσδηά, ην ζφξπβν πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηε έθιπζε, ή ηε 

δεκηνπξγία παγεηνχ ζην ζεκείν ηεο δηαξξνήο.  Πηζαλέο δηαξξνέο εληνπίδνληαη κε ςεθαζκφ κε θαηάιιειν αέξην 
αλίρλεπζεο ζην ζεκείν πνπ πηζαλφλ λα εθιχεηαη πγξαέξην ή κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ θνξεηνχ αληρλεπηή δηαξξνήο 
πγξαεξίνπ.  Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΦΛΟΓΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΣΖ 
ΓΗΑΡΡΟΖ. 
 
 Όηαλ επηβεβαησζεί ε δηαξξνή πγξαεξίνπ, είλαη απαξαίηεηε κηα πξψηε εθηίκεζε ηνπ φγθνπ ηνπ πγξαεξίνπ πνπ 
δηαξξέεη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ δηαξξνήο.  Δπίζεο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηαρχηεηα θαη 
ε θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή, ε κνξθνινγία ηεο γεηηληάδνπζαο πεξηνρήο πνπ επεξεάδεηαη, ην 
πξνζσπηθφ θαη ηπρφλ ηξίηα πξφζσπα πνπ δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη θαζψο θαη ηπρφλ πεγέο αλάθιεμεο εληφο ηεο 
επεξεαδφκελεο πεξηνρήο.  ηε βάζε ησλ πην πάλσ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ θαζνξίδεηαη ε δψλε απνθιεηζκνχ. 
 
4.3 Εψλε απνθιεηζκνχ 
 
4.3.1 Καζνξηζκφο ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ 

 
Ζ δψλε απνθιεηζκνχ γχξσ απφ κηα αλεμέιεγθηε δηαξξνή πγξαεξίνπ ζπζηήλεηαη λα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα 1. 
 

Πίλαθαο 1 
Εψλε Απνθιεηζκνχ 

 

Δίδνο δηαξξνήο 
Αθηίλα απφ ηελ πεγή ηεο 
δηαξξνήο πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο 

Μηθξή δηαξξνή πγξαεξίνπ ζε αέξηα κνξθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ έληνλε νζκή 

15 m 

Μεγάιε δηαξξνή πγξαεξίνπ ζε αέξηα κνξθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ δπλαηφ ζφξπβν (ζπξηγκφο) απφ ην ζεκείν δηαξξνήο 
(hissing noise) 

50 m 

Μεγάιε δηαξξνή πγξαεξίνπ ζε πγξή κνξθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ ζφξπβν (βνή) απφ ην ζεκείν δηαξξνήο (roaring noise) 

100 m 

 
 
4.3.2 Δλέξγεηεο εληφο ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ 
 
4.3.2.1 Όια ηα πξφζσπα εληφο ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη. 
 
4.3.2.2 Πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ησλ αλαξκφδησλ πξνζψπσλ εληφο ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ. 
 
4.3.2.3 Πξέπεη λα ιακβάλεηαη θάζε δφθηκν κέηξν γηα ηελ απνθπγή ηεο αλάθιεμεο ηνπ πγξαεξίνπ.  Δάλ είλαη αζθαιέο λα 
γίλεη, νη πεγέο αλάθιεμεο πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ / απνκαθξπλζνχλ (π.ρ. ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ησλ ιεβήησλ, ηνπ 
ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ νρεκάησλ, ζβήζηκν θσηηψλ ή γπκλψλ θινγψλ, δηαθνπή δηεξγαζηψλ, θ.ιπ.). 
 
4.3.2.4 Σα νρήκαηα εληφο ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ αθηλεηνπνηνχληαη θαη δελ γίλεηαη πξνζπάζεηα απνκάθξπλζήο ηνπο. 
 
4.3.2.5 Ζ ρξήζε ηειεθψλσλ εληφο ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ απαγνξεχεηαη.  Δπηηξέπεηαη φκσο ε ρξήζε ηειεθψλνπ 
πηζηνπνηεκέλνπ σο εμνπιηζκφο ΑΣΔΥ

(4)
. 

 
4.3.2.6 Ζ δψλε απνθιεηζκνχ παξακέλεη ζε ζπλερή αλαπξνζαξκνγή είηε κε επέθηαζε ή κε κείσζε ηεο αθηίλαο ηεο, 
αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν θαη ηελ εμέιημε ηεο δηαξξνήο ή ηελ επαλαμηνιφγεζή 
ηεο. 

                                                 
4
 Ο εμνπιηζκφο ΑΣΔΥ πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Δμνπιηζκφο θαη πζηήκαηα Πξνζηαζίαο γηα 

Υξήζε ζε Δθξήμηκεο Αηκφζθαηξεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2003 (Κ.Γ.Π. 309/2003), θέξεη ζήκαλζε CE, ηελ εηδηθή ζήκαλζε Ex θαη ηηο 
άιιεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο Καλνληζκνχο επηζεκάλζεηο. 
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4.3.2.7 Δάλ είλαη εθηθηφ, πξέπεη λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα δηαθνπή ηεο δηαξξνήο π.ρ. κε ην θιείζηκν βαιβίδαο πξηλ ην 
ζεκείν δηαξξνήο αλάληε (upstream). 
 
4.3.2.8 ε πεξίπησζε δηαξξνήο πγξαεξίνπ ζε αέξηα κνξθή, αθφκε θαη εάλ δελ είλαη δπλαηφ λα δηαθνπεί ε δηαξξνή, 
είλαη ρξήζηκν λα θαηεπζχλεηαη λεξφ κε θαηάιιειε κάληθα ζην ζεκείν δηαξξνήο γηα λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα αλάθιεμεο.  
Ζ δηαζπνξά ηνπ πγξαεξίνπ εθηφο ησλ νξίσλ επθιεθηφηεηαο ππνβνεζείηαη, εάλ είλαη εθηθηφο ν ζπλερήο θαηαηνληζκφο κε 
λεξφ δεκηνπξγψληαο λέθνο λεξνχ (water fog screen) κέρξη ηελ αεξηνπνίεζε φιεο ηεο πνζφηεηαο ηνπ πγξαεξίνπ πνπ 
είλαη ζε πγξή κνξθή.  Δπίζεο, ε ρξήζε θνπξηίλαο λεξνχ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ εμάπισζε ηνπ εχθιεθηνπ λέθνπο πξνο 
ηπρφλ παξαθείκελεο πεγέο αλάθιεμεο. 

 
4.3.2.9 Ζ πξαθηηθή ηεο παξαγξάθνπ 4.2.3.8 δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάιε δηαξξνή 
πγξαεξίνπ ζε πγξή κνξθή, ε νπνία δπλαηφλ λα ζρεκαηίζεη ζχιαθα πγξνχ, φπνπ ιφγσ ηεο ηαρείαο αεξηνπνίεζεο κπνξεί 
λα δεκηνπξγεζεί εχθιεθην λέθνο. 
 
4.3.2.10 Όηαλ ε δηαξξνή πγξαεξίνπ εληνπίδεηαη εληφο θηεξίνπ, ή ην εχθιεθην λέθνο εηζέξρεηαη κέζα ζε θηήξην, απαηηείηαη 
θαιφο αεξηζκφο ηνπ θηεξίνπ γηα αξθεηέο ψξεο.  Πξηλ ηελ είζνδν πξνζψπσλ εληφο ηνπ επεξεαδφκελνπ θηεξίνπ θαη ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ηνπ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξφζσπν εηζέξρεηαη ζην θηήξην κε θνξεηφ αληρλεπηή δηαξξνήο 
πγξαεξίνπ θαη επηβεβαηψλεη φηη ην πγξαέξην έρεη απνκαθξπλζεί θαη επνκέλσο ηα πξφζσπα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην 
θηήξην. 
 
5 Αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο 
 
5.1 Γεληθά 
 

Κχξην αληηθείκελν ηνπ Κψδηθα είλαη ε αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζε ρψξνπο φπνπ απνζεθεχεηαη ή 
ρξεζηκνπνηείηαη πγξαέξην ζε θπιίλδξνπο ή δεμακελέο πγξαεξίνπ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ αίηηα μέλα πξνο ην 
πγξαέξην αιιά ζηελ εμέιημή ηνπο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνπο πην πάλσ ρψξνπο.  Οη ππξθαγηέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη 
απφ αλάθιεμε πγξαεξίνπ ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ.  Παξφιν πνπ κηθξέο εζηίεο ππξθαγηάο κπνξνχλ λα θαηαζβεζηνχλ κε 
ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο, ε θαηάζβεζε κηαο ππξθαγηάο ζηελ νπνία εκπιέθεηαη κεγάιν λέθνο πγξαεξίνπ είλαη πάξα πνιχ 
δχζθνιε, εάλ φρη αδχλαηε, κε ηα ζεκεξηλά γλσζηά κέζα ππξφζβεζεο.  Σέηνηεο ππξθαγηέο είλαη αδχλαην λα θαιπθζνχλ 
επαξθψο κε ηα ζπκβαηηθά κέζα ππξφζβεζεο. Δίλαη δχζθνιν λα αδξαλνπνηεζεί ε πεξηνρή λέθσζεο γηα λα εθιείςεη ην 
νμπγφλν θαη λα ζβήζεη απφ κφλε ηεο ε ππξθαγηά, εθηφο εάλ ην λέθνο πγξαεξίνπ είλαη ζρεηηθά κηθξψλ δηαζηάζεσλ. 
 
5.1.1 Πξψην κέιεκα ζε ππξθαγηέο κε αξρηθή θαχζηκε χιε ην πγξαέξην είλαη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο 
δηαξξνήο θαη αθνινχζσο ε ςχμε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εθηίζεηαη ή έρεη εθηεζεί ζηελ ππξθαγηά. 
 
5.1.2 Σα δνρεία πγξαεξίνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζηελ ππξθαγηά βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο πίεζεο 
εληφο ηνπ δνρείνπ.  Σα δνρεία πγξαεξίνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε βαιβίδα αλαθνχθηζεο γηα λα πεξηνξίδνπλ ηελ αχμεζε ηεο 
πίεζεο.  Ο ρξφλνο απφθξηζεο ηεο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πίεζε ζηελ νπνία είλαη ξπζκηζκέλε, ηε 
ζεξκφηεηα πνπ δέρεηαη ην δνρείν θαη ηε ζπλνιηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ δνρείνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.  Ζ 
ιεηηνπξγία ηεο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο εκπνδίδεη ή επηβξαδχλεη ηελ αζηνρία ηνπ δνρείνπ ιφγσ αχμεζεο ηεο πίεζεο.  ηελ 
πεξίπησζε ππξθαγηάο, εάλ ην δνρείν ζεξκαλζεί πάλσ απφ 300 

o
C ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο ηνπ θαηλφκελνπ BLEVE 

κε απνηέιεζκα: 

 ηελ εθπνκπή ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ πχξηλε ζθαίξα 

 ηε δηάξξεμε ηνπ δνρείνπ θαη εθηφμεπζε ζξαπζκάησλ ζε κεγάιε απφζηαζε 

 ηε δεκηνπξγία σζηηθνχ θχκαηνο ιφγσ ηεο έθξεμεο 

 ηελ εθηφμεπζε πγξαεξίνπ θαη ηελ πξφθιεζε δεπηεξεπφλησλ ππξθαγηψλ. 
 

Σν κέγεζνο ησλ ζπλεπεηψλ απφ κηα ελδερφκελε εθδήισζε BLEVE εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ πγξαεξίνπ.  Γηα 
παξάδεηγκα, θαηλφκελν BLEVE κε: 

 θχιηλδξν πγξαεξίνπ 15 kg δεκηνπξγεί πχξηλε ζθαίξα δηακέηξνπ 14 m, ε νπνία πνπ δηαξθεί 1 
δεπηεξφιεπην θαη εθηφμεπζε ηνπ θπιίλδξνπ ή ησλ ζξαπζκάησλ ηνπ ζε απφζηαζε δεθάδσλ κέηξσλ. 

 δεμακελή πγξαεξίνπ ρσξεηηθφηεηαο 25.000 ιίηξσλ ζε λεξφ δεκηνπξγεί πχξηλε ζθαίξα δηακέηξνπ 170 m 
πνπ δηαξθεί 28 δεπηεξφιεπηα θαη εθηφμεπζε ησλ ζξαπζκάησλ ηεο δεμακελήο ζε απφζηαζε εθαηνληάδσλ 
κέηξσλ.  Δίλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ε θαηεχζπλζε ησλ ζξαπζκάησλ, αιιά απηά ζπλήζσο 
εθηνμεχνληαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο δεμακελήο. 

 
5.1.3 Γελ ππάξρεη ζαθήο πξνεηδνπνίεζε πφηε ζα αζηνρήζεη ην δνρείν, αθφκα θαη φηαλ ε βαιβίδα αλαθνχθηζεο 
βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία κε κέγηζηε ξνή.  Ζ αιιαγή ηνπ ηφλνπ (pitch) ηνπ ζνξχβνπ πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία 
ηεο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο είλαη φκσο κηα ζαθήο έλδεημε φηη ην θαηλφκελν BLEVE κπνξεί λα ζπκβεί αλά πάζα ζηηγκή.  
Ο ρξφλνο εθδήισζήο ηνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δνρείνπ θαη ηελ έληαζε ηεο ππξθαγηάο.  Οπζηαζηηθά, φζν πην 
κηθξφ είλαη ην δνρείν θαη φζν πην έληνλε ε ππξθαγηά ηφζν πην κηθξφο ν ρξφλνο κέρξη ηελ αζηνρία ηνπ δνρείνπ.  Γηα 
παξάδεηγκα, κηα θιφγα ππξζνχ (jet fire) ε νπνία πξνζπίπηεη ζε δεμακελή πγξαεξίνπ 2.000 ιίηξσλ ζε λεξφ κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε θαηλφκελν BLEVE ζε 5 ιεπηά. 
 

Ζ ςχμε ηνπ δνρείνπ κε λεξφ κεηψλεη ηελ πίεζε θαη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλφκελνπ BLEVE. 
 
5.2 Μέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο 
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5.2.1 Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ εθδήισζε κηαο ππξθαγηάο ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ή ελδέρεηαη λα εκπιαθεί πγξαέξην, είλαη 
ηέηνηεο πνπ επηβάιινπλ ηε ιήςε κέηξσλ.  Μέρξη ηελ άθημε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ ζην ρψξν, ηα κέηξα 
πξέπεη λα έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ή έιεγρν, θαηά ην δπλαηφ, ηεο ππξθαγηάο γηα ηελ ηαρεία θαη αζθαιή 
απνκάθξπλζε ησλ πξνζψπσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο.  Σα κέηξα απηά απνθαζίδνληαη ζηε βάζε ηεο 
εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ν εξγνδφηεο ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο, 
ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ. 
 
5.2.2 Σέηνηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο κπνξεί λα είλαη: 

 Μέηξα ππξνπξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ π.ρ. ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ. 

 Παξνρή λεξνχ π.ρ. θξνπλνί. 

 Μέζα ππξφζβεζεο π.ρ. κάληθεο λεξνχ, εθηνμεπηέο λεξνχ. 

 Μέηξα γηα γξήγνξε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ. 

 Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ. 

 Γηαδηθαζίεο θαη κέζα γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ ζηελ πεξίπησζε 
ππξθαγηάο. 

 Γεληθή νδεγία απαγφξεπζεο θαπλίζκαηνο θαη άιισλ πεγψλ αλάθιεμεο εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ 
απνζεθεχεηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη πγξαέξην. 

 Γηαδηθαζία αζθαινχο απνκάθξπλζεο πξνζψπσλ. 

 Αζθήζεηο απνκάθξπλζεο πξνζψπσλ θαη θαηάζβεζεο εζηηψλ ππξθαγηάο. 
 

ηα πην πάλσ κέηξα ζηα νπνία εκπιέθεηαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ είλαη ρξήζηκε ε εθ ησλ 
πξνηέξσλ δηαβνχιεπζε καδί ηεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζπλεξγαζία.  Ζ ελ ιφγσ δηαβνχιεπζε 
ζεσξείηαη απαξαίηεηε ζε απνζεθεχζεηο / εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 5.000 ιίηξα, ζε εγθαηαζηάζεηο 
κε εμαεξησηέο ή φηαλ ζην ππνζηαηηθφ θπιάζζνληαη, ρξεζηκνπνηνχληαη, παξάγνληαη, ή κεηαπνηνχληαη εχθιεθηεο, 
νμεηδσηηθέο ή δηαβξσηηθέο νπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πάλσ απφ 1.000 kg. 
 
5.2.3 Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο είλαη επζχλε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ φηαλ θηάζεη ζην ρψξν ηνπ 
ζπκβάληνο.  Γη’ απηφ ζε κεγάιεο απνζεθεχζεηο ή εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ, ε εθ ησλ πξνηέξσλ επηθνηλσλία, ζπλελλφεζε 
θαη ζπληνληζκφο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ην πξφζσπν 
πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ρψξνπ είλαη ζεκαληηθή ψζηε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα επέκβεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
ππξθαγηάο λα είλαη γλψζηεο ηφζν ηνπ ρψξνπ φζν θαη ησλ εθεί κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. 
 
5.2.4 Ο εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα ππξφζβεζεο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην έιεγρν θαη θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο 
ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα, γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο λα επεθηαζεί ζε δνρεία ή εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ (π.ρ. ππξθαγηά ζε 
παιέηεο ή ζε άρξεζηα πιηθά) θαη γηα ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηπρφλ ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζην ρψξν. 
 
5.2.5 Ο εξγνδφηεο, ν ηδηνθηήηεο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ρψξνπ κεξηκλά ψζηε ν 
εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα ππξφζβεζεο ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγηθή ηνπο θαηάζηαζε 
απφ αξκφδην πξφζσπν, ή φπσο θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο, θαη ηεξεί ζρεηηθφ αξρείν. Οη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο 
ειέγρνληαη πεξηνδηθά ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Πξαθηηθήο γηα ηνλ Έιεγρν θαη πληήξεζε ησλ Ππξνζβεζηήξσλ

5
 ή 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή εθφζνλ θαζνξίδνληαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. 
 
5.2.6 Ο εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα ππξφζβεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ επεξεαδφκελν ρψξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
ππξθαγηάο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ. Γηα παξάδεηγκα, 
ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ φηαλ ρξεηαζηεί λα επέκβεη γηα λα αληηκεησπίζεη κηα ππξθαγηά, πξέπεη άκεζα λα 
δχλαηαη λα ζπλδέζεη ην δηθφ ηεο εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο κε απηφλ πνπ ππάξρεη ζηνλ επεξεαδφκελν ρψξν φπσο είλαη νη 
ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί ή νη κάληθεο λεξνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ή πξνζαξκνγή. 
 
 
 
 
5.3 Υψξνο φπνπ απνζεθεχεηαη πγξαέξην ζε θπιίλδξνπο 
 
5.3.1 Γεληθά 
 
5.3.1.1 Γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππξθαγηάο ζε ρψξν φπνπ απνζεθεχνληαη θχιηλδξνη πγξαεξίνπ γηα ζθνπνχο πψιεζεο, 
κεηαπψιεζεο, δηάζεζεο ζηελ αγνξά, δηακεηαθφκηζεο, επηζηξνθήο ησλ δνρείσλ ζηνλ πξνκεζεπηή / εκθηαισηή 
πγξαεξίνπ πξέπεη πξσηίζησο λα ηεξείηαη ν Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηελ Απνζήθεπζε Κπιίλδξσλ Τγξαεξίνπ (Κ.Γ.Π. 
176/2010). 

 
χκθσλα κε ηελ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ λνκνζεζία, ν ηδηνθηήηεο, εθεί πνπ εθαξκφδεη, πξέπεη λα έρεη ζε ηζρχ 

Άδεηα Απνζήθεπζεο Τγξαεξίνπ απφ ηνλ νηθείν Έπαξρν. 
 

5.3.1.2 ην ρψξν απνζήθεπζεο θαη’ ειάρηζην πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: 

 Οη θχιηλδξνη πξέπεη λα εδξάδνληαη ζε έδαθνο απφ άθαπζην πιηθφ, θαηά πξνηίκεζε κπεηφλ. 

                                                 
5
 Ο Κψδηθα Πξαθηηθήο γηα ηνλ Έιεγρν θαη πληήξεζε ησλ Ππξνζβεζηήξσλ βξίζθεηαη ππφ εηνηκαζία. 
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 Ο ρψξνο απνζήθεπζεο πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληνηε απαιιαγκέλνο απφ άιια εχθιεθηα πιηθά ή 
νπζίεο. 

 ην ρψξν απνζήθεπζεο απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα, ην άλακκα θιφγαο θαη ε είζνδνο άιισλ πεγψλ 
αλάθιεμεο. 

 Ο ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ δπλαηφ λα εηζαρζεί ζην ρψξν πξέπεη λα είλαη ειεγκέλνο απφ 
αξκφδην πξφζσπν, εθεί πνπ ε εθηίκεζε θηλδχλνπ απαηηεί λα πιεξνί ηελ Οδεγία ΑΣΔΥ θαη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε ππφ επίβιεςε. 

 Ζ δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ηνλ θπζηθφ αεξηζκφ ησλ θπιίλδξσλ. 
 

Οη απνζηάζεηο δηαρσξηζκνχ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαζψο θαη άιια κέηξα αλαθέξνληαη ζηνλ Κψδηθα 
Πξαθηηθήο γηα ηελ Απνζήθεπζε Κπιίλδξσλ Τγξαεξίνπ (Κ.Γ.Π. 176/2010). 
 
5.3.1.3 Ζ απνζήθεπζε ησλ θελψλ θπιίλδξσλ πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά απφ ηνπο γεκάηνπο θπιίλδξνπο. 
 
5.3.1.4 ε πεξίπησζε φπνπ ν ρψξνο θχιαμεο είλαη πεξηθξαγκέλνο, πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζην δχν πφξηεο 
εμφδνπ δηαθπγήο θαη λα ππάξρεη ζην έδαθνο δηακνξθσκέλνο δηάδξνκνο δηαθπγήο, ν νπνίνο λα είλαη εχθνια δηαθξηηφο, 
λα ζεκαίλεηαη θαηάιιεια θαη λα παξακέλεη πάληνηε ειεχζεξνο απφ νπνηαζδήπνηε θχζεσο εκπφδηα. 
 
5.3.1.5 Όηαλ ζην ρψξν απνζήθεπζεο ησλ θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ ππάξρεη κφληκν πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππάξρνπλ 
θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα ππξφζβεζεο ηα νπνία, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, επηηξέπνπλ ζην πξνζσπηθφ λα δηαθχγεη 
κε αζθάιεηα ρξεζηκνπνηψληαο κηα απφ ηηο νδνχο δηαθπγήο. 

 
5.3.1.6 Σα κέζα ππξφζβεζεο, ην είδνο θαη ε δηάηαμή ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο απνζήθεπζεο, θαζνξίδεηαη ζηε 
βάζε ηεο γξαπηήο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 
 
5.3.1.7 Δληφο ηνπ θηεξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ην ρψξν απνζήθεπζεο ησλ θπιίλδξσλ 
πγξαεξίνπ πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ην άλακκα γπκλήο θιφγαο θαη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 
θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο ή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηνπιάρηζην 6 kg ν θαζέλαο, ηνπνζεηεκέλνη δίπια ή πνιχ 
θνληά ζε θάζε έμνδν ηνπ θηεξίνπ πνπ νδεγεί ή απνηειεί κέξνο ηεο νδνχ δηαθπγήο απφ ην ρψξν απνζήθεπζεο. 
 
5.3.1.8 ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρεη απξφζθνπηε πξφζβαζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ ζην 
ρψξν απνζήθεπζεο. 
 
5.3.1.9 Ο ρψξνο απνζήθεπζεο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη θαηάιιεια, φπσο πξνλνεί ν Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηελ 
Απνζήθεπζε Κπιίλδξσλ Τγξαεξίνπ (Κ.Γ.Π. 176/2010) θαη επίζεο λα αλαθέξεηαη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα, ζε 
αλαξηεκέλε πηλαθίδα ζηελ θχξηα είζνδν ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο ε κέγηζηε πνζφηεηα ηνπ απνζεθεπκέλνπ πγξαεξίνπ ζε 
kg. 
 
5.3.2 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο 
 
5.3.2.1 ε πεξίπησζε δηαξξνήο, πξέπεη λα εληνπίδεηαη ν πξνβιεκαηηθφο θχιηλδξνο.  Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε δηαθνπή 
ηεο δηαξξνήο, ν θχιηλδξνο ηάρηζηα απνκαθξχλεηαη ζε αζθαιέο θαη θαιά αεξηδφκελν ρψξν, θαη φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, 
20 m απφ πεγέο αλάθιεμεο, παξαδεμάκελα, θηήξηα θαη ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 
 
5.3.2.2 Ο θχιηλδξνο ζεκαίλεηαη σο ειαηησκαηηθφο θαη απνκνλψλεηαη.  Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο αλαξηψληαη θαη ζην 
ρψξν φπνπ θπιάζζεηαη ν ειαηησκαηηθφο θχιηλδξνο θαη ε πξφζβαζε ζην ρψξν απηφ απαγνξεχεηαη κε απνηειεζκαηηθφ 
ηξφπν. 
 
5.3.2.3 Δάλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνκαθξπλζεί ν θχιηλδξνο αθνινπζνχληαη νη ελέξγεηεο ηεο παξαγξάθνπ 4.3. 
 
5.3.3 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 
 
5.3.3.1 ε πεξίπησζε πνπ θχιηλδξνη πγξαεξίνπ εκπιαθνχλ ζε ππξθαγηά, ν θίλδπλνο απμάλεη. ε ηέηνηα πεξίπησζε 
ηζρχνπλ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.1.2 πην πάλσ.  Ζ ελδερφκελε έθξεμε πξνθαιεί δηάξξεμε ηνπ 
θπιίλδξνπ, δεκηνπξγεί πχξηλε ζθαίξα θαη εθηφμεπζε ησλ ζξαπζκάησλ ηνπ θπιίλδξνπ.  Σα ζξαχζκαηα πνπ ζα 
ρηππήζνπλ ηνπο παξαθείκελνπο ζσξνχο θπιίλδξσλ πγξαεξίνπ δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ αιπζηδσηά θαηλφκελν BLEVE 
κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο. 
 

Ζ θαηάζβεζε ππξθαγηάο ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζε ζσξφ θπιίλδξσλ είλαη δχζθνιε.  Γη’ απηφ ν 
θαηαηνληζκφο κε λεξφ ηνπ θπιίλδξνπ ή ηνπ ζσξνχ θπιίλδξσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ειεγρφκελε θαχζε θαη ηε κείσζε 
ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη. 
 
5.3.3.2 Ο θαηαηνληζκφο κε λεξφ ηνπ ζσξνχ κε θπιίλδξνπο πνπ είλαη ήδε εθηεζεηκέλνο ζε ππξθαγηά είλαη αξκνδηφηεηα 
ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ.  Ο θαηαηνληζκφο γίλεηαη κε εμνπιηζκφ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ, ή 
απφ ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλνπο εθηνμεπηέο λεξνχ κε δπλαηφηεηα εθηφμεπζεο επαξθνχο φγθνπ λεξνχ.  Γηα παξάδεηγκα, 
ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξψλ εθηνμεπηψλ λεξνχ κε δπλαηφηεηα θαηαηνληζκνχ 1150 ιίηξα/ιεπηφ είλαη πξνηηκεηέα. 
 

Ο θαηαηνληζκφο κε λεξφ ησλ παξαθείκελσλ ζσξψλ απφ θπιίλδξνπο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα απηά 
λα εκπιαθνχλ ζηελ ππξθαγηά θαη ηελ ελδερφκελε έθξεμή ηνπο.  Δπίζεο, ε ςχμε ηνπο κε λεξφ δπλαηφ λα θαζπζηεξήζεη 
ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο ε νπνία ζα ηξνθνδνηνχζε ηελ ππξθαγηά κε πξφζζεην πγξαέξην. 
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5.3.3.3 Δμαηηίαο ηνπ θίλδπλνπ πνπ αλαθέξεηαη ηελ παξάγξαθν 5.3.3.1, πξέπεη λα: 

 ζρεκαηίδεηαη άκεζα δψλε απνθιεηζκνχ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη αθηίλα 30 m απφ ηελ εζηία ηεο ππξθαγηάο, 

 απνκαθξχλεηαη φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηα ηξίηα πξφζσπα θαη ε δψλε απνθιεηζκνχ κπνξεί λα επεθηαζεί, 
εάλ θξηζεί αλαγθαίν, 

 δηαθφπηνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πγξαέξην, 

 εάλ είλαη αζθαιέο, κέρξη ηελ άθημε ζην ρψξν θαη ηελ εκπινθή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ, 
γίλεηαη ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο κε ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλνο ν ρψξνο γηα πεξηνξηζκφ 
ηεο ππξθαγηάο θαη απνθπγή ηεο επέθηαζήο ηεο ζηνλ παξαθείκελν εμνπιηζκφ ή ζε ζσξνχο θπιίλδξσλ ή 
θαη δεμακελψλ πγξαεξίνπ.  Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο γίλεηαη απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθφ. 

 
5.3.4 Φιφγα ππξζνχ (jet fire) 
 
5.3.4.1 Απηφο ν ηχπνο θιφγαο πξνθαιείηαη ζην ζεκείν δηαξξνήο πγξαεξίνπ ππφ πίεζε (ζσιήλα πγξαεξίνπ, βαιβίδα 
αλαθνχθηζεο, θ.ιπ.) ζηελ παξνπζία πεγήο αλάθιεμεο ζρεκαηίδνληαο θιφγα κε ηε κνξθή δέζκεο ε νπνία κπνξεί λα 
θηάλεη αξθεηά κέηξα καθξηά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε θιεγφκελνπ πγξαεξίνπ απφ βαιβίδα 
αλαθνχθηζεο δνρείνπ πγξαεξίνπ. 
 
5.3.4.2 ηελ πεξίπησζε θιφγαο ππξζνχ απφ βαιβίδα αλαθνχθηζεο θπιίλδξνπ, ζρεκαηίδεηαη άκεζα δψλε απνθιεηζκνχ 
κε αθηίλα 30 m γχξσ απφ ηνλ θιεγφκελν θχιηλδξν θαη ην πξνζσπηθφ θαη ηα ηξίηα πξφζσπα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ 
δψλε απνθιεηζκνχ. Ζ δψλε απνθιεηζκνχ κπνξεί λα επεθηαζεί, εάλ θξηζεί αλαγθαίν. 
 
5.3.4.3 Δάλ ε θιφγα ππξζνχ δελ πξνζπίπηεη ζε άιιν δνρείν ή εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ, ε θαχζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 
ειεγρφκελε.  ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε πξνζπάζεηα θαηάζβεζεο ηεο θιφγαο ελδερνκέλσο δελ είλαη πάληνηε ε θαιχηεξε 
επηινγή επεηδή ην πγξαέξην πνπ ζα δηαξξέεη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζχιαθεο κε πγξαέξην ζηνπο παξαθείκελνπο 
ζσξνχο θπιίλδξσλ θαη λα αλαθιεγεί δεκηνπξγψληαο πην επηθίλδπλε θαηάζηαζε απφ ηελ πξφηεξε. 
 
 Αθφκε θαη εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηάζβεζεο ηεο θιφγαο ππξζνχ, θάηη ηέηνην δελ πξέπεη λα επηρεηξείηαη 
παξά κφλν εάλ: 

 είλαη γλσζηφ φηη ακέζσο κεηά ηελ θαηάζβεζή ηεο ε δηαξξνή κπνξεί λα δηαθνπεί. 

 ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο ε θιφγα ππξζνχ λα εμειηρζεί ζε αλεμέιεγθηε ππξθαγηά κε θαηαζηξνθηθέο 
ζπλέπεηεο. 

 
5.3.4.4 Δθφζνλ είλαη αζθαιέο λα γίλεη, ν θχιηλδξνο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαηά ηξφπν ψζηε ε θιφγα λα κελ κπνξεί λα 
επεξεάζεη άιιν παξαθείκελν θχιηλδξν ή εμνπιηζκφ.  Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν κεηαθίλεζεο 
ζε αζθαιή απφζηαζε φισλ ησλ θπιίλδξσλ νη νπνίνη κπνξεί λα απεηιεζνχλ απφ ηνλ θιέγνληα θχιηλδξν. 
 
 Δάλ γίλεη θαηνξζσηή ε κεηαθίλεζε ηνπ θιέγνληνο θπιίλδξνπ, επηηξέπεηαη λα γίλεη πξνζπάζεηα γηα θαηάζβεζε 
ηεο θιφγαο ππξζνχ θαη αθνινχζσο δηαθνπή ηεο δηαξξνήο.  Δάλ ν θχιηλδξνο δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί, ν παξαθείκελνο 
ζσξφο θπιίλδξσλ θαηαβξέρεηαη κε λεξφ κέρξη λα ζβήζεη ε θιφγα ππξζνχ κε ηελ θαηαλάισζε φινπ ηνπ πγξαεξίνπ, ή 
κέρξη λα αλαιάβεη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ. 
 
 Δάλ κεηά ηελ θαηάζβεζε ηεο θιφγαο ππξζνχ δελ είλαη θαηνξζσηή ε δηαθνπή ηεο δηαξξνήο, αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5.3.2 ζην βαζκφ πνπ απηή εθαξκφδεη.  εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αξρηθή 
θαχζε ζεσξείην ειεγρφκελε φπσο αλαθέξεηαη ηελ παξάγξαθν 5.3.4.3, είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη ζην ρψξν ε δπλαηφηεηα 
ηεο εθ λένπ αλάθιεμεο ηνπ πγξαεξίνπ. 
 
5.3.4.5 Δάλ ε θιφγα πξνζπίπηεη ζε άιιν δνρείν πγξαεξίνπ ή εμνπιηζκφ κε εχθιεθην πεξηερφκελν πξέπεη γίλεη 
πξνζπάζεηα ψζηε ν θχιηλδξνο λα ζηξαθεί ή λα κεηαθηλεζεί θαηά ηξφπν ψζηε ε θιφγα λα κελ κπνξεί λα επεξεάζεη 
παξαθείκελν δνρείν ή εμνπιηζκφ.  Ζ πξνζπάζεηα απηή γίλεηαη κφλν εάλ είλαη πξαθηηθά αζθαιέο λα γίλεη.  Δάλ γίλεη 
θαηνξζσηή ε κεηαθίλεζε ηνπ θπιίλδξνπ, αθνινπζείηαη ε παξάγξαθνο 5.3.4.3. 
5.3.4.6 Δάλ δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαθηλεζεί ν θχιηλδξνο ψζηε ε θιφγα λα κελ επεξεάδεη παξαθείκελν θχιηλδξν ή 
εμνπιηζκφ, ηφηε απαηηείηαη κέγηζηε πξνζνρή πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θαηάζβεζεο ηεο ππξθαγηάο ιφγσ ηνπ 
θηλδχλνπ έθξεμεο ζε άγλσζην ρξφλν ηνπ θιέγνληνο θπιίλδξνπ.  
 

Δάλ είλαη αζθαιέο, κέρξη ηελ άθημε ζην ρψξν θαη ηελ εκπινθή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ, γίλεηαη 
ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο κε ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλνο ν ρψξνο γηα πεξηνξηζκφ ηεο ππξθαγηάο θαη 
απνθπγή ηεο επέθηαζήο ηεο ζηνλ παξαθείκελν εμνπιηζκφ ή ζε ζσξνχο θπιίλδξσλ. Δπίζεο, ν θαηαηνληζκφο κε λεξφ ησλ 
παξαθείκελσλ ζσξψλ απφ θπιίλδξνπο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα απηνί λα εκπιαθνχλ ζηελ ππξθαγηά θαη ηελ 
ελδερφκελε έθξεμή ηνπο ελψ ε ςχμε ηνπο κε λεξφ δπλαηφ λα θαζπζηεξήζεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο 
ε νπνία ζα ηξνθνδνηνχζε ηελ ππξθαγηά κε πξφζζεην πγξαέξην.  Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο γίλεηαη απφ 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 
 
5.3.4.7 ηελ πεξίπησζε θιφγαο ππξζνχ απφ βαιβίδα αλαθνχθηζεο δεμακελήο εηδνπνηείηαη ακέζσο ε Ππξνζβεζηηθή 
Τπεξεζία Κχπξνπ θαη ζρεκαηίδεηαη άκεζα δψλε απνθιεηζκνχ κε αθηίλα 50 m γχξσ απφ ηε δεμακελή, ελψ ην 
πξνζσπηθφ θαη ηα ηξίηα πξφζσπα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ δψλε απνθιεηζκνχ, ε νπνία κπνξεί λα επεθηαζεί, εάλ θξηζεί 
αλαγθαίν. ηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5.3.4.3. 
 

Δάλ ε θιφγα πξνζπίπηεη ζε άιιν δνρείν πγξαεξίνπ ή εμνπιηζκφ κε εχθιεθην πεξηερφκελν εηδνπνηείηαη ακέζσο 
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ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ. Ζ δψλε απνθιεηζκνχ επεθηείλεηαη ζε αθηίλα 150 m γχξσ απφ ηε δεμακελή θαη ην 
πξνζσπηθφ θαη ηα ηξίηα πξφζσπα απνκαθξχλνληαη ακέζσο απφ ηελ δψλε απνθιεηζκνχ. Δάλ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν 
ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία γηα ςχμε ηνπ δνρείνπ πγξαεξίνπ ή ηνπ εμνπιηζκνχ πάλσ ζηνλ νπνίν 
πξνζπίπηεη ε θιφγα ππξζνχ. Δάλ είλαη αζθαιέο λα γίλεη, κέρξη ηελ άθημε ζην ρψξν θαη ηελ εκπινθή ηεο Ππξνζβεζηηθήο 
Τπεξεζίαο Κχπξνπ, γίλεηαη ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο 
 
5.4 Υψξνο κε δεμακελέο πγξαεξίνπ 
 
5.4.1 Γεληθά 
 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο πξφθιεζεο ππξθαγηάο θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 
εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1 πην πάλσ αιιά θαη γηα κείσζε ηεο δηάξθεηάο ηεο θαη κεηξηαζκνχ ησλ 
ζπλεπεηψλ ηεο ππξθαγηάο. Σέηνηα κέηξα κπνξεί λα είλαη, κεηαμχ άιισλ, απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.1. 

 
Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεμακελψλ γίλεηαη ζηε βάζε ησλ ρσξνηαμηθψλ 

πεξηνξηζκψλ (π.ρ. δεμακελή εληφο ή εθηφο εδάθνπο), ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο (π.ρ. ρξήζε 
εμαεξσηή), ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (π.ρ. κνξθνινγία εδάθνπο, πγξαζία), ηεο αλάιπζεο ησλ πεγψλ 
θηλδχλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφθιεζε ππξθαγηάο (π.ρ. άιιεο επηθίλδπλεο εγθαηαζηάζεηο πεγέοο αλάθιεμεο) ή πσο 
επεξεάδνληαη άιιεο γεηηληάδνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ή ζεκαληηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. Κέληξν Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο). 

 
5.4.2 Πξνζηαζία ησλ δεμακελψλ 
 
5.4.2.1 Ζ πξνζηαζία ηεο δεμακελήο έλαληη ηεο ππξθαγηάο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζρεηίδεηαη πξψηηζηα κε ην ρψξν 
ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλε. Θεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη επαξθήο πξνζηαζία φηαλ νη δεμακελέο: 

 ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ εδάθνπο, ή 

 είλαη εκηεπηρσκαησκέλεο, επελδπκέλεο κε επηθάιπςε θαηάιιεινπ πιηθνχ πξνζηαζίαο απφ ηελ ππξθαγηά 
ή/θαη πξνζηαηεπκέλεο κε ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ κε λεξφ. 

 
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε/εγθαηάζηαζε ησλ δεμακελψλ, ν Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα Δγθαηαζηάζεηο Τγξαεξίνπ (Κ.Γ.Π. 

530/1010), είλαη ζρεηηθφο θαη πξέπεη λα ηεξείηαη ψζηε λα κεηψλνληαη νη θίλδπλνη θαηά ηε θάζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 
(§4.1). 

 
5.4.2.2 Οη ππέξγεηεο δεμακελέο είλαη ζαθψο πην εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο, γη’ απηφ απαηηνχληαη πξφζζεηα 
κέηξα ππξνπξνζηαζίαο.  Ζ επηινγή ησλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο γίλεηαη ζηε βάζε ηεο ζπλνιηθήο απνζεθεπκέλεο 
πνζφηεηαο πγξαεξίνπ θαη ηεο ρξήζεο πγξαεξίνπ ζηελ εγθαηάζηαζε.  Ο Πίλαθαο 2 πνπ αθνινπζεί παξέρεη ζρεηηθή 
θαζνδήγεζε γηα ππέξγεηεο εγθαηαζηάζεηο δεμακελψλ.  Γηα πεξηπηψζεηο πνπ ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηεο δεμακελήο 
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ή πξφζζεηνπο θηλδχλνπο, ελδερνκέλσο λα απαηηνχληαη πην ζχλζεηα κέηξα 
ππξνπξνζηαζίαο. 
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Πίλαθαο 2 
 

Μέηξα Ππξνπξνζηαζίαο 
 

Α/Α 
Απνζεθεπκέλε πνζφηεηα πγξαεξίνπ 
(ρσξεηηθφηεηα δεμακελψλ ζε ιίηξα 

λεξνχ) 
Υξήζε πγξαεξίνπ Μέηξα Ππξνπξνζηαζίαο 

1. Μέρξη 7.500 
 

Δκπνξηθά θαη 
βηνκεραληθά 
ππνζηαηηθά. 
 

 Παξνρή λεξνχ απφ θαηάιιειν πδξνζηφκην 
ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν χδξεπζεο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 
Κχπξνπ ζε απφζηαζε 200 m απφ ηε 
δεμακελή, 

 2 ππξνζβεζηήξεο λεξνχ 9 lit ν θαζέλαο 
 

2. Μεγαιχηεξε απφ 7.500 θαη κέρξη 
20.000 
 

Δκπνξηθά θαη 
βηνκεραληθά 
ππνζηαηηθά. 
 

 Παξνρή λεξνχ απφ θαηάιιειν πδξνζηφκην 
ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν χδξεπζεο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 
Κχπξνπ ζε απφζηαζε 200 m απφ ηε 
δεμακελή, 

 Διαζηηθή κάληθα λεξνχ 19 mm (ηπιηρηήξαο) 
θαηάιιεινπ κήθνπο, κφληκα ζπλδεδεκέλε 
ζην δίθηπν χδξεπζεο, ή 
4 ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο 9 kg ν θαζέλαο, ή 
2 ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο 9 kg ν θαζέλαο 
θαη 2 ππξνζβεζηήξεο λεξνχ 9 lit ν θαζέλαο 
 

3. Μεγαιχηεξε απφ 20.000 θαη αιιά φρη 
κεγαιχηεξε απφ 50.000 
 

Δκπνξηθά θαη 
βηνκεραληθά 
ππνζηαηηθά. 
 
Αέξηα ή/θαη πγξή 
θάζε. 
 

 Παξνρή λεξνχ απφ θαηάιιειν πδξνζηφκην 
ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν χδξεπζεο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 
Κχπξνπ ζε απφζηαζε 200 m απφ ηε 
δεμακελή, 

 χζηεκα θαηαηνληζκνχ φισλ ησλ 
δεμακελψλ 

 2 Μάληθεο λεξνχ κε ιάζηηρν 19 mm 
(ηπιηρηήξαο),  

 2 ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο 9 kg θαη 2 
ππξνζβεζηήξεο λεξνχ 9 lit 

 

4. Μέρξη 2.500 
 

Οηθηαθά ππνζηαηηθά  
 

 Παξνρή λεξνχ απφ θαηάιιειν πδξνζηφκην 
ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν χδξεπζεο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 
Κχπξνπ ζε απφζηαζε 200 m απφ ηε 
δεμακελή, 

 1 ππξνζβεζηήξαο ζθφλεο ησλ 6 kg 
 

5. Μεγαιχηεξε απφ 2.500 θαη κέρξη 
7.500 
 

Οηθηαθά ππνζηαηηθά  
 

 Παξνρή λεξνχ απφ θαηάιιειν πδξνζηφκην 
ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν χδξεπζεο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 
Κχπξνπ ζε απφζηαζε 200 m απφ ηε 
δεμακελή, 

 Διαζηηθή κάληθα λεξνχ 19 mm (ηπιηρηήξαο) 
θαηάιιεινπ κήθνπο, κφληκα ζπλδεδεκέλε 
ζην δίθηπν χδξεπζεο, ή 
4 ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο 9 kg ν θαζέλαο, ή 
2 ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο 9 kg ν θαζέλαο 
θαη 2 ππξνζβεζηήξεο λεξνχ 9 lit ν θαζέλαο 
 

 
5.4.2.3 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 1 θαη 2 ηνπ Πίλαθα 2 πνπ βξίζθνληαη ζε γεσξγηθά ή θηελνηξνθηθά ππνζηαηηθά θαη δελ 
ππάξρεη θαηάιιειν πδξνζηφκην, ή ζε ππνζηαηηθά πνπ γεηηληάδνπλ κε επαίζζεηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο π.ρ. Τπεξεζία 
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, λνζνθνκεία, θ.ιπ., ή ζε ππνζηαηηθά φπνπ ππάξρνπλ εχθιεθηεο, ηνμηθέο ή δηαβξσηηθέο νπζίεο, ή 
ζε ππνζηαηηθά φπνπ ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ δελ έρεη απξφζθνπηε θαη ηαρεία πξφζβαζε, απαηηείηαη 
επηπξφζζεηα εηδηθφ ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ. 
 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 4 θαη 5 ηνπ Πίλαθα 2 απαηηείηαη επηπξφζζεηα εηδηθφ ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ φηαλ ε δεμακελή: 

 δελ εδξάδεηαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα επαξθνχο επηθάλεηαο, ή 

 βξίζθεηαη ζε ππνζηαηηθφ φπνπ ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ δελ έρεη απξφζθνπηε θαη ηαρεία 
πξφζβαζε, ή φηαλ ην ππνζηαηηθφ βξίζθεηαη ζε δαζψδε πεξηνρή, αλεμάξηεηα ησλ απνζηάζεσλ απνςίισζεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Πξαθηηθήο γηα Δγθαηαζηάζεηο Τγξαεξίνπ (Κ.Γ.Π. 530/2010) (§4.2.11). 
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5.4.2.4. Ννείηαη φηη γηα απνζεθεχζεηο πγξαεξίνπ πνιιαπιάζηεο ησλ 50.000 ιίηξσλ ζε λεξφ, νη νπνίεο είλαη εθηφο ηνπ 
πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ παξφληα Κψδηθα, εθαξκφδνπλ νη πξφλνηεο ησλ πεξί Αληηκεηψπηζεο ησλ Κηλδχλσλ Αηπρεκάησλ 
Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο Καλνληζκψλ ηνπ 2001 θαη 2006 (Κ.Γ.Π. 507/2001 θαη Κ.Γ.Π. 
49/2006). 
 
5.4.3 Πξνζηαζία δηθηχνπ ζσιελψζεσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ 
 
5.4.3.1 Σα ηκήκαηα ησλ ζσιελψζεσλ πνπ κεηαθέξνπλ πγξαέξην ζε πγξή κνξθή θαη ζηα νπνία κπνξεί λα παγηδεπηεί 
πγξαέξην, π.ρ. κεηαμχ βαιβίδσλ δηαθνπήο, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ελάληηα ζηελ ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο πίεζεο.  
Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε πδξνζηαηηθήο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο, ηεο νπνίαο ε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη κε 
ηξφπν πνπ ην πγξαέξην λα κπνξεί λα δηαθεχγεη κε αζθάιεηα ζην πεξηβάιινλ θαη δελ ζα πξνζπίπηεη ζε δεμακελή 
πγξαεξίνπ, ζε πεγή αλάθιεμεο, ή ζε άιιν επαίζζεην εμνπιηζκφ.  Δπίζεο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο 
ζχιαθα πγξαεξίνπ. 

 
5.4.3.2 Οη βαιβίδεο δηαθνπήο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ψζηε ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ 
δηθηχνπ ζσιελψζεσλ, ην κέγεζνο θαη ε δηάξθεηα ηεο δηαξξνήο λα ειαρηζηνπνηείηαη γηα λα απνθεχγεηαη ε 
αλαηξνθνδφηεζε ηεο ππξθαγηάο.  Ζ επηινγή ησλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζή ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζ’ 
απηέο ηνπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ.  Ζ δηαδξνκή πξνο ηηο βαιβίδεο δηαθνπήο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη θαη λα δηαηεξείηαη 
πάληνηε πξνζπειάζηκε. 

 
5.4.3.3 Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο βαιβίδεο δηαθνπήο ψζηε πξνιεπηηθά λα δηαθφπηεηαη κε αζθάιεηα ε παξνρή 
πγξαεξίνπ ζηνλ εμνπιηζκφ πγξαεξίνπ π.ρ. αληιίεο, εμαεξησηέο, θ.ιπ.  Σέηνηνη εμνπιηζκνί δηαζέηνπλ βαιβίδεο 
αλαθνχθηζεο ή πδξνζηαηηθέο βαιβίδεο αλαθνχθηζεο, νπφηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξφλνηα ψζηε ην πγξαέξην πνπ 
δηαθεχγεη απφ απηέο δελ ζα πξνζπέζεη ζε άιιν επαίζζεην εμνπιηζκφ. 

 
5.4.4 Γηαξξνή πγξαεξίνπ απφ δεμακελή 

 
Μηα ελδερφκελε δηαξξνή πγξαεξίνπ απφ δεμακελή εληνπίδεηαη ζπλήζσο απφ ηε κπξσδηά, ην ζφξπβν πνπ 

πξνθαιείηαη θαηά ηε έθιπζε, ή ηε δεκηνπξγία παγεηνχ ζην ζεκείν ηεο δηαξξνήο.  Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ 
ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΦΛΟΓΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΡΡΟΖ. 

 
Όηαλ ε δηαξξνή επηβεβαησζεί πξέπεη ακέζσο λα δεκηνπξγεζεί δψλε απνθιεηζκνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.  Γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε ηαρχηεηα θαη 
ε θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή, ε κνξθνινγία ηεο γεηηληάδνπζαο πεξηνρήο πνπ επεξεάδεηαη, ην 
πξνζσπηθφ θαη ηπρφλ ηξίηα πξφζσπα πνπ δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη θαζψο θαη ηπρφλ πεγέο αλάθιεμεο εληφο ηεο 
επεξεαδφκελεο πεξηνρήο.  Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεηε κηα πξψηε εθηίκεζε ηνπ φγθνπ ηνπ πγξαεξίνπ πνπ δηαξξέεη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ δηαξξνήο. 

 
5.5 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 
 
5.5.1 Όηαλ ε ππξθαγηά δελ απεηιεί άκεζα ηελ παξαθείκελε εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ 

 Δηδνπνηείηαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, 

 Γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ππξθαγηάο θαη εάλ απαηηείηαη, εθαξκφδεηαη δψλε απνθιεηζκνχ ζχκθσλα 
κε ηνλ Πίλαθα 3. 

 Αθνινπζείηαη ην ζρεηηθφ ρέδην αληηκεηψπηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Σίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην ερεηηθφ ζχζηεκα π.ρ. αγγειηήξεο, ή ην ζχζηεκα θνηλήο ελεκέξσζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ (paging system), εθεί πνπ απηά ππάξρνπλ. 

 Απνκαθξχλνληαη νη εξγαδφκελνη θαη ηξίηα πξφζσπα. 

 Γηαθφπηνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πγξαέξην. 

 Δάλ είλαη αζθαιέο, κέρξη ηελ άθημε ζην ρψξν θαη ηελ εκπινθή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ, 
γίλεηαη ρξήζε ησλ κέζσλ ππξφζβεζεο γηα πεξηνξηζκφ ηεο ππξθαγηάο θαη απνθπγή ηεο επέθηαζήο ηεο 
ζηνλ εμνπιηζκφ ή ηηο δεμακελέο πγξαεξίνπ.  Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ ππξφζβεζεο γίλεηαη απφ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 
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Πίλαθαο 3 
 

Εψλε Απνθιεηζκνχ γηα Γεμακελέο 
 

Α/Α 
Απνζεθεπκέλε πνζφηεηα 
πγξαεξίνπ (ιίηξα ζε λεξφ) 

Αλακελφκελν κέγεζνο πχξηλεο 
ζθαίξαο (fireball) ζε θαηλφκελν 

BLEVE 
(αθηίλα απφ ηελ πεγή ζε m) 

Εψλε απνθιεηζκνχ 
(αθηίλα απφ ηελ 

πεγή ζε m) 

1 500 17 50 

2 1.000 25 80 

3 2.500 30 90 

4 5.000 35 130 

5 12.500 50 190 

6 25.000 63 230 

7 50.000 80 300 

8 75.000 90 340 

9 125.000 110 420 

10 150.000 120 440 

11 250.000 140 500 

 
εκείσζε: 
Οη πεξηπηψζεηο 8 έσο 11 ηνπ Πίλαθα 3 είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Κψδηθα.  Οη 
πιεξνθνξίεο δίδνληαη γηα απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο. 
 

5.5.2 Όηαλ ε ππξθαγηά απεηιεί άκεζα ηελ παξαθείκελε εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ 
 
5.5.2.1 Αθνινπζνχληαη νη ελέξγεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5.5.1 θαη επηπξφζζεηα: 

 Δθαξκφδεηαη δψλε απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.  Δάλ απαηηείηαη, ε δψλε απνθιεηζκνχ 
επεθηείλεηαη αλάινγα. 

 Δλεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ ηεο δεμακελήο, εθεί πνπ ππάξρεη.  

 Γηαθφπηεηαη ε ειεθηξηθή παξνρή ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ. 

 Κιείλνπλ νη βαιβίδεο δηαθνπήο γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο πγξαεξίνπ. 

 Γηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία νρεκάησλ, κεραλψλ, εμνπιηζκνχ θ.ιπ. εληφο ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ, ν νπνίνο 
δελ είλαη αλαγθαίνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ ππξφζβεζεο. 

 
5.5.2.2 Δάλ ε ππξθαγηά ηξνθνδνηείηαη απφ δηαξξνή πγξαεξίνπ ηκήκαηνο ζσιελψζεσλ ή εμνπιηζκνχ, ην ζεκείν 
δηαξξνήο πξέπεη λα απνκνλσζεί φπσο πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν 5.4.3. 

 
5.5.3 Όηαλ ε ππξθαγηά πξνζπίπηεη ζε δεμακελή πγξαεξίνπ 
 
5.5.3.1 Ζ απνκάθξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ηξίησλ πξνζψπσλ γίλεηαη ακέζσο θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε 
θαζπζηέξεζε. 

 

 Αθνινπζνχληαη νη ελέξγεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5.5.2, εάλ είλαη αζθαιέο λα γίλνπλ. 

 Δθαξκφδεηαη δψλε απνθιεηζκνχ θαη απνκαθξχλεηαη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο δψλεο. 
Δθφζνλ απαηηείηαη, ε έθηαζε ηεο δψλεο απνθιεηζκνχ εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πίλαθα 3. 

 
5.5.3.2 Ζ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο λα πξνθιεζεί θαηλφκελν BLEVE εμαξηάηαη απφ ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο πνπ 
έρνπλ πξνιεπηηθά ιεθζεί. 
 
5.5.3.3 Ζ πξνζέγγηζε ηεο δεμακελήο γίλεηαη κεηά απφ ιεπηνκεξή εμέηαζε θαη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο κφλν απφ 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ.  Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη 
ζηελ αζθαιή πξνζέγγηζε θαη ππνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ. 
 
5.5.3.4 Ζ πξνζέγγηζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε εθηνμεπηψλ λεξνχ (water monitors) νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγνχλ θαη κε ηειερεηξηζκφ. 

 
5.6 Δηδηθφ χζηεκα Καηαηνληζκνχ γηα δεμακελέο

(6)
 

 
5.6.1 Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ λνκνζεζίαο, ην εηδηθφ ζχζηεκα 
θαηαηνληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη απφ Μειεηεηή θαη ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη απφ 
πξφζσπν κε γλψζε θαη εκπεηξία.  Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη ζηε βάζε ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ 
πξνδηαγξαθψλ π.ρ. ΔΝ 12845. 

 
5.6.2 Σν εηδηθφ ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ πξέπεη λα παξέρεη 10 ιίηξα λεξνχ/m

2
/ιεπηφ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο 

δεμακελήο θαη ηα ζηεξίγκαηά ηεο. Σν εηδηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία απηφκαηα θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

                                                 
6
 Δηδηθφ χζηεκα Καηαηνληζκνχ γηα δεμακελέο (Deluge System) ηνπ νπνίνπ νη θεθαιέο θαηαηνληζκνχ (sprinkler heads) είλαη αλνηθηέο 

ρσξίο αηζζεηήξεο ζεξκφηεηαο. 
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ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο απφ αξκφδην πξφζσπν. 
 

5.6.3 Σν εηδηθφ ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αδηάθνπεο παξνρήο λεξνχ γηα 60 ιεπηά. Ζ 
παξνρή λεξνχ κπνξεί λα γίλεηαη απφ δεμακελή λεξνχ θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε αληιίαο, ή απεπζείαο απφ 
ην δίθηπν χδξεπζεο αιιά πξέπεη λα ππάξρεη θαη εθεδξηθή δεμακελή λεξνχ γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ή βιάβεο ζην 
δίθηπν χδξεπζεο. 
 
5.6.4 Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πηζαλφηεηα δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηελ αληιία θαη λα πξνβιέπεηαη 
εθεδξηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ. 
 
6. Πξφζβαζε 
 
6.1 Πξέπεη λα παξέρεηαη πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη δεμακελέο πγξαεξίνπ γηα ηελ επέκβαζε ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ. 
 
6.2. Ζ πξφζβαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληνηε ειεχζεξε θαη απαιιαγκέλε απφ εκπφδηα. 
 
7. Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
 
7.1 Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο πγξαεξίνπ (π.ρ. ζηνίβαγκα θελψλ θπιίλδξσλ 
πγξαεξίνπ, νδεγνί πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ, ζπληεξεηήο δεμακελήο ή ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ, ηερληθφο ειέγρνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο) γηα ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο, πξέπεη λα απνθεχγεη λα θνξά ξνχρα θαηαζθεπαζκέλα 
απφ ζπλζεηηθά πιηθά φπσο ην λάηινλ ην νπνίν δεκηνπξγεί ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ θαη είλαη εχθιεθην, αιιά θαηά πξνηίκεζε 
ξνχρα απφ θπζηθή ίλα π.ρ. καιιί. 
 
7.2 Σα παπνχηζηα ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη παπνχηζηα αζθάιεηαο θαη αληηζηαηηθνχ ηχπνπ. 
 
7.3 Σα βαζηθά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηα αξκφδηα πξφζσπα πνπ ζα 
επηιεθζνχλ ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γάληηα θαη γπαιηά αζθάιεηαο θαηάιιεια λα πξνζηαηεχζνπλ ην αξκφδην πξφζσπν απφ ηπρφλ ςπρξά 
εγθαχκαηα. 

 Μάζθεο νιφθιεξνπ πξνζψπνπ γηα πξνζηαζία ηεο αλαπλνήο θαη παξνρήο επαξθνχο πνζφηεηαο νμπγφλνπ 
αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ελδερφκελεο δηαξξνήο (Δηθ. 2). 

 Δηδηθή ππξάληνρε ζηνιή θαη πξνζσπίδα γηα ηα αξκφδηα πξφζσπα πνπ ελδερνκέλσο ζα θιεζνχλ λα 
αληηκεησπίζνπλ κηα εζηία ππξθαγηάο κέρξη ηελ άθημε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ ή γηα λα 
βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ή ηξίηα πξφζσπα λα δηαθχγνπλ κε αζθάιεηα. 

 

 
 

Δηθ. 2 Μάζθα νιφθιεξνπ πξνζψπνπ γηα πξνζηαζία ηεο αλαπλνήο θαη παξνρήο νμπγφλνπ 
 
8. Οδεγίεο θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
 
8.1 Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα ιακβάλεη επαξθή ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
απνζήθεπζε θαη ρξήζε πγξαεξίνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ή ζην ππνζηαηηθφ, ηα κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο πνπ 
ιακβάλνληαη, γηα ηηο νδνχο δηαθπγήο πνπ ππάξρνπλ ηηο νπνίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί 
λα απνκαθξπλζεί απφ ην ρψξν.  Ζ ελεκέξσζε παξέρεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εγθαηάζηαζεο ή ην 
πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ρψξνπ. 
 
8.2 Σν αξκφδην πξνζσπηθφ πνπ ζα επέκβεη ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε ζπκβάληνο ή θαηάζηαζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο εθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε ζηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ 8.1, πξέπεη λα γλσξίδεη γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 
πξέπεη λα πξνβεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε ζπκβάληνο ή άιιεο ελδερφκελεο θαηάζηαζεο. 
 
8.3 χκθσλα κε ηελ αξκνδηφηεηα πνπ αλαηίζεηαη ζε θάζε πξφζσπν, αλάινγε πξέπεη λα είλαη θαη ε ελεκέξσζε θαη 
εθπαίδεπζε πνπ απηφ ζα ηπγράλεη.  Γειαδή, ηε ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ηε ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ θαη 
ησλ ινηπψλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο, ηε ρεηξνθίλεηε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ, ηελ παξνρή πξψησλ 
βνεζεηψλ, ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ηξίησλ πξνζψπσλ, ηελ αζθαιή δηαθνπή ηεο παξνρήο 
πγξαεξίνπ ή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κε νπζηψδεηο εμνπιηζκνχο, ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 
Κχπξνπ, θ.ά.  Ζ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ παξέρεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, ηνλ ηδηνθηήηε ηεο 
εγθαηάζηαζεο ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ρψξνπ. 
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8.4 Ο εξγνδφηεο ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε δηεμαγσγή άζθεζεο 
εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο φπσο είλαη ε δηαξξνή πγξαεξίνπ, ε αληηκεηψπηζε 
ππξθαγηάο θνληά ζε θπιίλδξνπο ή δεμακελέο πγξαεξίνπ θαη ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ, π.ρ. ε αζθαιήο απνκάθξπλζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ή ηξίησλ πξνζψπσλ, αζθαιήο δηαθνπή παξνρήο πγξαεξίνπ, θ.ιπ.  Ζ άζθεζε εηνηκφηεηαο πξέπεη λα 
γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη φπνπ απαηηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ. 
 
8.5 ηηο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα αλαξηψληαη πηλαθίδεο ζε πεξίνπηε ζέζε κε ηα κέηξα 
έθηαθηεο αλάγθεο θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο απαγνξεπηηθέο ή πξνεηδνπνηεηηθέο ζεκάλζεηο.  Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη ε 
απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ε γπκλή θιφγα, ε πξνεηδνπνίεζε γηα εχθιεθηα πιηθά, πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο εθξήμηκεο 
αηκφζθαηξαο (Δηθ. 3, 4, 5 θαη 6). 
 
8.6 ηηο νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ν εγθαηαζηάηεο / ζπληεξεηήο πγξαεξίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη ζηνλ 
ηδηνθηήηε γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ην πγξαέξην θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη απηφο λα πάξεη ζε 
πεξίπησζε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, π.ρ. δηαξξνήο πγξαεξίνπ ή εθδήισζεο ππξθαγηάο πιεζίνλ ηεο δεμακελήο ή 
ησλ θπιίλδξσλ. 
 
 

 
Δηθφλα 3: ήκα απαγφξεπζεο ηνπ Καπλίζκαηνο 

 
 

 
Δηθφλα 4: ήκα απαγφξεπζεο ηεο Υξήζεο Γπκλήο Φιφγαο θαη ηνπ Καπλίζκαηνο 
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Δηθφλα 5: ήκα πξνεηδνπνίεζεο γηα Δχθιεθηεο Οπζίεο 

 
 

 
 

Δηθφλα 6: ήκα πξνεηδνπνίεζεο γηα παξνπζία εθξήμηκεο αηκφζθαηξαο 
 
 
9. Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
 

Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Κψδηθα ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, νη πθηζηάκελεο 
εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ θαη νη ρψξνη απνζήθεπζεο πγξαεξίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα πξέπεη 
λα ειεγρζνχλ εληφο 24 κελψλ γηα ηα αθφινπζα: 
 

 Δπάξθεηα αξηζκνχ ππξνζβεζηήξσλ θαη πιηθνχ θαηάζβεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

 Ύπαξμε θαη ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ, φπνπ εθαξκφδεη. 

 Γξαπηέο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 
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