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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΊΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑθΗΝΑ 
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 29 10Υ ΛΙΟΥ_ 1991 , 

νπονΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 8ι ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 4.4 
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ΑΡlθΜΟΣ ΦΥΜΟΥ -
i~ 

578 .. 
. 

ΠΎΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ , 
ΓΕΝΙΚΑ f 

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Λήψη μέτΡωll Π1.lΡΟΠΡ9στασίοις σε εγκοιτοιστόισεις οιποθήκε1.lσης 1.Ιγρώll 
ΚΟΙ1.lσίμωll τωll επιχειΡήσεωll Jt01.l δεll οιποτελοίιll εΤΟΙιΡείες εμπορίοις, 
πετρελοιιοειδώll προϊόιιτωll. 1. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗ!rιΚΑ ΣΎΣΤΗ-

ΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ . 
ΟΙ ΥΠΟΥΙ:ΙΓΟΙ Α. ΓΕΝΙΚΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ" Β. ΜΟΝΙΜΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ TEXNOΛOΓlAΣ Γ .. ΗΜΙΜΟΝΙΜΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ 
Έχοιιτοις 1.ΙπόΨη: 2. ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

l.οι. Τις διοιτάξεις 't01.l ιXpep01.l 10 't01.l ΠροεδρικοΙΙ Διοιτάγμοιτος ΣΤΑθΕΡΗΣ ΟΡΟΦΗΣ . 
437185 «περί κοιθορισμοίι κοιι οιιιοικοιτοιιιομής τωll οιρμοδιοτήτωll τωll Α. ΠΡοfΠΟθΕΣΕΙΣ EΓΚAT~TAΣH:Z ΑΦΡΟ-
ΎΠΟ1.lργείωll» (ΦΕΚ 157/19.9.85 τ.Α·). ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΎΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
β. Το άρθρο 22 't01.l Ν. 1682/1987 «Μέσοι κοιι όργοινοι ΟΙΙΙΟΙΠΤ1.lξιοι- Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 

κής πολιτικής κ.λπ.» (ΦΕΚ 14/16.2.87τ.Α'). Ι. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ'ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ί· Τις διοιτάξεις 't01.l Π.Δ. 460/1976 (ΦΕΚ 170/6.7.76 τ. Α'). ΙI. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΎθΜΕΝΑ 
δ. Την οιπόφοιση 17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/30.3.78 τ.Β") 't01.l 3. ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

'fJt01.lPjOU Βιομηχοιιιίσις κοιι ΕιιέΡίειοις την οιπόφοιση 17483/1978 ΠΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 
(ΦΕΚ 288/28.3.78 τ.Β") 't01.l 'fJt01.lPjOU Βιομηχοιιιίοις κοιι Ενέργεισις Α. ΠΡοfΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΆΦΡΟ-
ως κοιι το Π.Δ. 44/1978 (ΦΕΚ 15 τ.Α'/17.2,87). ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΎΣΤΗΜΑΤΩΝ 

.ε. Τις διοιτάξεις 't01.l Προεδρικοίι Διοιτάγμοιτος 381/1989 "Περί Ορ- Β. ΠΕΙ>ΙΓΡΑΦΗ 
γοιιιισμοίι 't01.l YJt01.lPjei01.l Βιομηχοιιιίοις, Ειιέργειοις κοιι τεχιιολογίοις» Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 'ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 
(ΦΕΚ 168/Α/16.6.89). 4. ΑΦΡΟΠΟ,ΙΗΤΙΚΑ Σ'ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΎΠΟΓΕΙΩΝ 

στ. Τις διοιτάξεις της Ύπ. Απόφοισης 7755/160/1988 (ΦΕΚ 241/ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
22.4.88 τ.Β") «Λήψη μέτρωllΠ1.Ιροπροστοισίοις στις Βιομηχοιιιικές - Βιο- 4.4.3 ΣΎΣΤΗΜΑ Τ l\. ΝΕΡΟΎ ΨrΞHΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
τεχιιικές εγκοιτοιστάσεις κοιι οιποθήκες ΟΙ1.lτών κοιθώς κοιι οιποθήκες E1.l- 1. ΓΕΝΙΚΑ "" . 
φλέκτωll κοιι εκρηκτικώll 1.Ιλώll», οιποφοισίζΟ1.lμε: 2, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ\.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΙ-

2. Koιθopίζouμε τοι μέτροι κοιι μέσοι Π1.lροπροστοισίοις στις εγκοιτοιστά- ΜΩΝ ΣΎΣΤΗΜΑΤ ΝΕΡΟΎ ΨΎΞΗΣ " 
σεις ειιοιποθήκε1.lσης 1.Ιγρώll ΚΟΙ1.lσίμωll τωll επιχειΡήσεωll Jt01.l OEIl οιπο,ε- 3. ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΝΈρο ΞΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
λοull εΤΟΙιΡείες εμπορίοις πετρελοιιοειδώll προϊόντωll. ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ., 

3. Τοι στοιχείοι που οιιιοιφέροιιτοιι σεΊΙέμ,ΟΙ1Ot κοιτοισκέυής δεξοιμειιώll, 4. ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟ'Υ ΨΎΞΗ 
λεκοιιιώll οισφοιλείοις, οιποστάσεων οισφοιλείοις καθώς XOΙL ΟΡLοθέτησης ΠΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 
τωll ζωιιών σίιμφωιιοι με το Π.Δ. 44/1987, θοι ελέγχΟ\>';:-ΧΙ-CI:'πό "C~1;7tη- 5. ΓΕΝΙΚΑ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Ι ΎΠΟΛΟ 
ρεσίες 't01.l 'ΥΒΕΤ που είιιοιιοιρμόδιες γιοι τηll χορήγηση των' οιδειών' r "" \, ' , ΓΙΣΜΟ'Υ . '-.-...., 
εγχοιτοιστάσεως XOΙL λεΙΤΟ1.lργίας 'τωll εγκατοιστάσεων οιποθήκε1.lσης 4.4.4 "'"'0 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ 
1.Ιγρώll καυσίμων, τα δε μέτροι και μέσοι προστασίοις (μόιιιμοι, ημιμόιιιμοι Ό ~'. ΑΦΡΟ . 
κοιι φορητά) σίιμφωιιοι με την ποιρόίισοι θα ελέγχοll'tΟΙL οιπό 'tLt; Ύπηρεσίες 4.4.5 11ΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
του Π1.Ιροσβεστικοίι Σώματος. 1. . ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ'ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΎΤΟΎΣ 
4: ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΎΡΟΠΡΟΣΤΑΣίΑΣ Α. ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ." 

4.1 

4.2 

4.3 
'4.3.1 
'4~3;2 
4 .. Β.3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΎΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕ'Υ
ΣΗΣ ΎΓΡΩΝ ΚΑΎΣΙΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΎΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βγ 

ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 

4.4.6 . 

Β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΊΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 

ΤΟΎ ΟΙΚΟΠΕΔΟΎ' 
Α. ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ • 
3. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ' ΙΈΜΙ

ΣΤΗΡΙΩΝ· ί .' . 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ' ΦOι.νfOEKΦOPTΩ- ' ~ 
ΣΗΣ ΒΠΙΟΦΟΡΩΝ OXHMA1"'t2N ΜΕ ΑΦΡΟ, 
ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΆΜΕΣΑ '. 
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Γ. 

Δ. 

Ε. 

ΣΤ. 
Ζ. 

ΓΕΝΙΚΑ 
προΥΏΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΦΡΟ
ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ ΒΠΙΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΙΝΗταΝ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣIΔHPO~· 
ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΒΠΙΩΝ '-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΦΡΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΦΡΟ ΚΑΙ 
ΝΕΡΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΡΟ 
ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ ΜΕ ΝΕΡΟ 

Υ ΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΣΠΤΗΜΑ ΑΝΤ ΛΙΩΝ 

ΔΙΚΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΥΔΡΟΛΗΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠOΣ~THTEΣ ΑΦΡΟΓΟΝΟΥ. 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
ΑΦΡΟΓΟΝΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΓ ΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΙθΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΥΡΟΣΤΕΓ Α ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑθΜΟΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΠΙΟΦΟ
ΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Η. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ προϊΟΝΤΩΝ 
Θ. ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 

ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ Α ΠΟΚΙΝΗΤ Α) 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Ι. ΠΗΓΕΣ' ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑ
ΞΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Για τη χορήτηση, από τις αρμόδιει; Υπηρεσίει;, των αδειών εγκατα
στάσεωι;, επεκτάσεωι; ή εκσυrxρoνισμoύ εγκαταστάσεων αποθήκευσηι; 
υγρών καυσίμων, απαιτείται πλην των λοιπών δικαιολοτητικών και η 
υποβολή τηι; Μελέτηι; Πυροπροστασίαι; θεωρημένηι; από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. . 
Η άδεια λειτουργίαι; ;των εν λόγω εγκαταστάσεων θα εκδίδεται εφό

σον προσκομισθεί, στην αρμόδια για την έκδοση τηι;αδείσιι; λειτουργίσιι; 
Υπηρεσία, πιστοποιητικό τηι; αρμόδισιι; Πυροσβεστικήι; Υπηρεσίαι; ότι 
έχουν ληφθεί τα <ΧΙΙαφερόμενα στη μελέτη μέτρα πυροπροστασίαι;. 

Το πιστοποιητικό αυτό τηι; Πυροσβεστικήι; Υπηρεσίαι; ισχίιει για 5 
χρόνια. 

Η Μελέτη Πυροπροστασίσιι; και το πιστοποιητικό πυροπροστασίσιι; 
EKoiOO\ltott για οποιαδήποτε περίπτωση ίδρυσης, επέκτασης, διαρρίιθμι
σηι; και εκσυrxρoνισμoίι εγκαταστάσεων αποθήκευσης υΎρών καυσί
μων Ύιατιι; οποίες θα εκδοθοίιν οι <X\ltiatOtxec; άδειει; εΎκαταστάσεως 
και λειτουΡΎίαι;. . 

Επίσης, Μελέτη Πυροπροστασίσις και πιστοποιητικό πυροπροστασίαι; 
απαιτούνται' Ύια την προσαρμο-Υή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με 
τις διατάξεις τηι; παρούσσιι;. 

Προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη Πυροπροστασίσιι; κάθε εγκατάστα
σηι;,. από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, απαιτείται να υποβλη
θούν εκτόι; των ά~ων απαραίτητων εντίιπων, μελετών και σχεδίων και 
τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Λεπτομερήι; κατάσταση των πιθανών κινδίινων, περιλαμβανομέ
νων των τοποθεσιών εκδήλωσηι;, τηι; διάταξηι; των επικίνδυνων περιο
χών και των επικίνδυνων (είιφλεκτων ή εκρηκτικών) υλικών που δι<ΧΧι-
IIOU\ltott ή επεξεΡΎάζο\ltαι. . 

2. Τύπος διατιθέμενου αφρογόνου. και ανοιλΟΎία ανόιμιξης. 
3. Απαιτοίιμενη μέγιστη ποσότητα αφροδιοιλίιμοιτοι; που δυνατόν να 

απαιτηθεί και το απόθεμα τηι; εγκατόιστασης σε αφΡΟΎόνο. 

4. Υπολογισμοί, βάσει των οποίων προσδιορίσθηκε η μέΎιστη απαί
τηση σε αφρό. 

5. Υδραυλικός υπολογισμόι; της εγκατόιστασηι; αφροίι. 
6. Αναφορόι όλων των διατιθέμενων αφροποιητικών μέσων (τίιπος; 

παροχή). 

7. Θέσειι; Ύραμμών αφροίι, <ΧΙΙιχνευτών (<ΧΙΙ υπάρχουν) μηΧ<Χιιισμών 
χειρισμοίι, εγκαταστόισεων αφροπαραγω-Υήι;, στομίων εξόδου αφροίι, 
σημείων σίινδεσης αυτοκινήτων (αν υπόιρχουν), ιΧλλων βοηθητικών πυ
ροσβεστικών μηχανισμών. 

8. Απαίτηση σε νερό (πόσο νερό για τη μέγιστη αφροπαραΎω-Υή και 
, πόσο για πρόσθετη χρήση). 
. ., 9. Διατιθέμενη συνολική ποσότητα νεροίι, χρόνος, παροχή, πίεση, 
χωρητικότητα δεξαμενήι; νερού, αναφορόι μόνιμων ψυκτικών συστημόι
των και συστημόιτων καταιονισμού. 

ω. Σχέδιο με υδρολήψειι;, Xott<XIIOfLij δικτύου νεροίι, μηχανισμοίιι; 
λειτουργίας, βόινες κ.λπ. 

11. Συνολικά Ύραμμικά σχέδια των παραπάνω (παρ. 7 και 10). 
12. Λεπτομέρειες και επεξη-Υήσειι; των ειδικών περιπτώσεων και χα-

ρακτηριστικών. . 
Η Μελέτη Πυροπροστασίας της εΎκατάστασης συντάσσεται από την Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας απαιτείται 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση και υποβάλλεται στην αρμόδια Πυροσβε- να υποβληθούν. 
στική Υπήρεσία για έγκριση. - Γενική κατάσταση όλου του υπόλοιπου φορητού, μόνιμου ή ημιμό-

Στις περιπτώσειι; εΎκαταστάσεων υγρών καυσίμων που εξυπηρετοίιν νιμου πυροσβεστικοίι εξοπλισμού (ποσότητα, τίιπος, ικανότητα). 
τιι; λειτουΡΎικές ανάγκες βιομηχανιών-βιοτεχνιών, θα συντάσσεται - Σχετικά με τους πυροσβεστήρες, αυτοί θα auIIOoeiIO\ltoιt με πιστο-
ενιαία μελέτη πυροπροστασίαι; για' τις επιχειρήσεις αυτές, θα ,λαμβάνο- ποιητικά ετοιμότητας και ανελλιπούς περιοδικοίι ελέ-Υχου. 
νται δε ό~α τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που .προβ~έπο\ltαι από _ Δήλωση του Ν. 1599/86 ~ΠOΎεγραμμένη από τον υπεύθυνο Μη-
την παρουσα και την 7755/160/1988 ΥπουΡΎικη Αποφαση.· χανολόγο ή .Μηχανικό ή το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης, ότι όλος 
Όπου από την παροίισα επιβάλλεται η εγκατάσταση μoνίμ~ν !,υστη- •• ο πυροσβεστικός εξοπλισμός συντηρείται ταχτιχόι και ότι είναι σε πλήρη 

μάτων πυροπροστασίας μαζί με την μελέτη θα υπoβάλλετ~ι κ.αι'τεχνίχή ετοιμότητα.· 
π:ριγραφή αυτών υΠ?Ύεγραμμέν:'! από πρόσωπο που ~χιί τα προσόντα, Η έγκριση της αρτιότητας του πυροσβεστικοίι συστήματος ανήκει 
συμφωνα με τιι; ισχυουσες διαταξεις. __ ,_ αποκλειστιΧά στην υπεύθυνη Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής που 
Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει σίιμφωνα με ,τους κανόνες της πα, θα εκδόσει το απαραίτητο πιστοποιητικό. 

ροίισας απόφαση~:. .' -. . . Η ~υρoσβεστική Υπηρεσία έχει το διχαίωμα να ενεργεί αυτεπόιΎ
- Τα προληπτικα με'φα πuροπροστασια~,Τ_ΟU. σιινολοι> της εγκαταστα- γελτα ελε-ΥχΟ οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, για την εφαρμο-Υή της πα
σης. 'ροίισας απόφα~ς. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης του κοινονι
- Τα καταστοιλτικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιάς. σμοίι έχει το δικαίωμα ανάκλησης του πιστοποιητικού με ταυτόχρονη 
- Τη συγκρίiτηση.oμόιδας (ή ομάδων) πυροπροστασίας από το προσω- Ύ\ιωστοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες τοι> ΥΒΕΤ. 
πικό της εγχατάστασης. 4.2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ErKATAΣ'tAΣEQN ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 

Επίσης θα καθορίζει το είδος της εκπαίδευσης και τα ειδικά καθήκο- ΚΑ ΥΣΙΜΩΝ 
ντα τη$ ομάδας (ή των ομΟιδων) Πυροπροστασίας, σε θέματιΧ πρόληψης, Σύμφωνα με την ταξινόμηση σε ομΟιδες χινδίινου και κατηγορίες πυρ-
περιστολής και χαταστολής της ~υρκαγιOις, καθώς και τον τρόπο δρά- καγιών του Παραρτήματος Ι, οι εγκαταστΟισεις αποθήκευσης υγρών' 
σης της (ή δράrys;τόtς).. 'καυσίμων κατατάσσονται από Οιποψη κινδίινου πυρκαΎιάς στην ΚΑΤΗ-
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, ΓΟΡΙΑ Β, ήτοι: 
, στις ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓ ΑΛΟΥ ΚΙ ΝΔ ΥΝΟΥ Β-Υ 
ΚΑ - 32 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ. 

'4.3 πΡόΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
4.3.1 ΓΕΝΙΚΑ Μ,ΕΤΡΑ 

AutιX περιλοιμβόιιιοull σειρόι προληπτικώll μέτρωll -Υειιικής εφοιρμοτης 
ώστε ιιοι περιορίζετοιι στο ελάχιστο η πιθοιιιότητοι οιιιάφλεξης κοιι ποιρόιλ
ληλοι ιιοι uπάρχει η δuιιοιτότητοι οιποτελεσμοιτικής κάτοιπολέμησης σε πε
ρίπτωση εκδήλωσης ΠUΡΚΟΙ-ΥΙιΧι;;, ήτοι: 

1. Αιιάρτηση πιιιοικίδωll σε εμφοιιιή σημείοι της ε-Υκοιτάστοισης, με 
οδη-Υίες πρόληψης ΠUΡΚΟΙ-Υιόις κοιι τρόποuς εIlέΡ-Υεισιι;; 'tou προσωπικοίι 
της επιχείρησης σε περίπτωση έιιοιρξης ΠUΡΚΟΙ-Υιάς. 

2. ΣήμOtllση θέσεωll πuροσβεστικο\ι uλικοίι, οδώll διοιφuτης κοιι εξό
δωll κιιιδίιιιοu. 

3. Σήμοιιιση επικίιιδuιιωll uλικώll κοιι χώρωll. 
4. ΑΠΟΙ-Υόρεuση κoιπvίσμoιτoς, χρήση -yuiLVΉιo φλό-Υοις (σπίρτωll, OtIIOΙ

πτηρωll κ.τ.λ.) κοιι πuροδοτικώll σuσκεuώll, σε επικίιιδuιιοuς χώροuς. 

5. Κοιτόιλληλη διεuθέτηση τωll χώρωll οιποθήκεuσης uλώll ποu μπο
ροίιll \IOt οιuτοιιιοιφλε-ΥΟίιll κοιι οιποθήχεuσή 'tou:; σε περιοχές ποu δεll περι
λcΣμβάιιοull ζώιιες Ο, 1 κοιι 2~ όπως oιuti:; ορίζοιιτοιι στηll ποιρ. 3.10.4 
'tou Π.Δ. 44/1987. , 

6. Απομόικρuιιση οιπό τις οιποθήκες διοιδρόμοuς, τοιρόιτσες, προοιίιλιοι 
κ.τ.λ. όλωll τωll άχρηστωll εuφλέκτωll uλικώll κοιι τοποθέτηση οιuτώll σε 
οισφοιλή μέρη -ΥΙΟΙ οιποφuτη μετάδοσης της φωτιόις σ' oιutιX. 

7. Τήρηση διόδωll μετοιξίι τωll οιποθηκεuομέιιωll uλικώll, -ΥΙΟΙ τη διεu
κόλuιιση επέμβοισης σε περίπτωση έιιοιρξης πυΡΚΟΙ-Υιόις. 

8. Απομ<Χκρuιιση εuφλέκτωll uλώll οιπό φλό-Υες κοιι σπιιιθήρες. 
9. ΔημΙΟUΡ-Υίοι πρoiίΠOθέσεωll -ΥΙΟΙ τηll οιποφuτη 'tuxoιiixι;; οιιιόιμιξης 

uλικώll διόιφορωll φίισεωll, ποu μποροίιll lιοι προκοιλέσοίιll εξώθερμη οιιιτί
δροιση. 

10. Επιμελής σuιιτήρηση τωll ηλεκτρικώll εγκοιτοιστόισεωll γειιικόι, 
'-ΥΙΟΙ τηll πρόληψη βροιχuκυκλωμόιτωv. ' 

11. Θέση εκτός' τάσεως τωll ηλεκτρομηχοιιιολογικώll ε-Υκοιτοιστόι
σεωll κοιτά τις μη εργάσιμες ημέρες κοιι ώρες, εκτός οιuτώll που η λει
'toup-yioι 'tou:; είιιοιι οιποιροιίτητη κοιι κοιτόι τις μη εΡ-Υόισιμες ημέρες κοιι 
ώρες. 

12. Εποιρκής κοιι σuχιιός φuσικός ή τεχvητός οιερισμός τωll χώρωll 
ΠΟΙΡΟΙ-Υωτης κοιι οιποθήκεuσης πρώτωll uλώll κοιι τελικώll πpo'ίόvτωll. 

13. Αποιγορείιετοιι γειιικά η οιποθήκεuση πετρελοιιοειδώll κοιτη-ΥΟ
ριώll Ι ή ΙΙ σε otEjOΙOiLiIIOUIό χώροuς κοιι κτίριοι. Η οιποθήκεuση πετρε
λοιιοειδώll κοιτηγορίοις ΠΙ σε στεγοισμέιιους χώροuς κοιι κτίριοι επιτρέπε
τοιι μέχρι ποσότητοις 50 κuβ. μέτρωll, οιλλόι μόιιο σε ισόγειοι κτίριοι κοιι 
,εφόσοll uπόιρχει εποιρκής φuσικός ή τεΧVητός οιερισμός 'tou χώροu κοιι ο 
κοιτόιλληλος πuροσβεστικός εξοπλισμός. 

14. Όλος ο εξοπλισμός πuροπροστοισίοις της περιοχής, πρέπει ΎΟΙ εί
γοιι ε-Υχοιτεστημέιιος σε προσιτές θέσεις κοιι lιοι είιιοιι βοιμμέιιος με χοιροι
κτηριστικό κόΧΧιιιο χρC:ψοι, ώστε lιοι εvτoπίζετoιι άμεσοι οιπό το προσω

ιιιχτότητοι βολής προς 'τις μη προσπελάσιμες δεξCXΜενές με πΡόσθετιχ χοι- .} 
lιόνίΙΧ κιχι iicx τoπoθετoίιvτιxι σε κcιτόιλληλη θέση uδροστόμιοι 2;5 ιvτσώll. ' 
-ΥΙΟΙ τηll εξοισφόιλιση τροφοδότησης tou δικτίιοu με ιιερό ιχπό πuροσβε
στικό όχημcι. 

Απο τηll uποχρέωση cxuτη εξoιιρoίιvτιxι τιχ οιχιχτοίχητlΧ νησιόr..' Οι 
ε-Υκιχτιχστάσεις θοι διcιθέτοull σuιιδέσμοuς κιχτόιλληλοΙι τίιποu κοιι διοιστά
σεωll. ώστε iicx πρoσoιρμόζovτcιι οτοll εξοπλισμό της Πuροσβεοτικής 
Υπηρεσίσιι;;. 

5. Φίιλοιξη τωll ε-Υχιχτοιοτάσεωll οιπό φίιλοιχιχ χοιθ' όλο το 24ωρο, 
εκτός 0tII η ε-Υκιχτάστοιση βρίσκετοιι μέσcι σε εΙιρίιτεροι φuλοισσόμειιο 
χώρο. 

6. Εφοιρμοτη της διcxδικcxσίσιι;; τωll ιχδειώll εΡ-Υοισίσιι;;. 

7. Πλήρως ενημερωμένη -ΥΙΟΙ κάθε ouotcxoτtxij μετοιβολή κcιι ε-Υχεκρι
μέιιη ιχπό τηll οιρμόδιοι Πuροσβεστική Υπηρεσίoi. Μελέτη nupoπpooτoι
σίσιι;;. 

8. Γιοι ε-Υκιχτιχστάσεις με ιχ,Ριθμό δεξιχμειιώll πιXvω οιπό 10, κέvτρo 
επιχειρήσεωll κΙΧθώς κοιι σχέδιο oρ-yιXvωσης. OUVΤOllLOiLOίI κοιι e)J-yχou 
κοιτάστιχσης έκτοιχτης OtIIά-Υχης. 

9. Σuιιεχής σuστημcxτική εκπcxίδεuση tou προσωπικοίι σε θέμιχτιχ, ''\: 
οισφόιλειιχς κιχι ιχιιτιμετώπισης έκτοικτωll κcxτcxστάσεωll, μετοιξίι των 
οποίωll κιχι ΠUΡΚCX-Υιώll, σίιμφωιιιχ με τιχ προβλεπόμειιιχ κοιι οιπό τη Με-
λέτη Πuροπροστcxσίσιι;;. ' 

, 10. Ύπιχρξη μόιιιμωll ή κιχι φορητώll μέσωll. ποu ιιοι εξιχσφοιλίζο\l\l 
τηll εσωτερική κιχι εξωτερική επικοιιιωιιίΙΧ της ε-Υχοιτόιοτοισης σε κιχτόι
στοιση έκτιχκτης οιιιά-Υχης. 

11. Μόιιιμη ιχιιόιρτηση σε όλες τις εισόδοuς της ε-Υχοιτόιοτιχσης εuδιόι
κριτωll πιιιιχκίδωll ποu cxποιγορείιοull τηll είσοδο σε όιτομιχ ποu κcxπvίζοull 
ή φέροΙιIl ιΧιιοιπτηρες ή σπίρτοι, όπως ποιροιχάτω: 

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ArΣTHPA ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΠΜΝΗ 
ΦΛΟΓΑ. 

- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ (ΑΝΑ
ΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΠΙΡΤΩΝ) ΚΑΙ ΠΥΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣrΣKEYΩN 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗ. 

Πρέπει επίσης iicx δίllO\l'tCXΙ οδη-Υίες -ΥΙΙΧ τοll τόπο όποu πρέπει iicx ποιριχ
δοθοίιll τσι σπίρτοι κοιι οι ιχιιοιπτηρες. Ποιρόμοιες προειδοποιητικές πιιιιχ
κίδες πρέπει iicx oιllιxpτώvτoιι κοιι στις εξόδοuς οιπό μη επικίιιδuιιες σε επι
κίιιδuvες περιοχές. 

Οι χώροι κιxπvίσμoιτoς πρέπει iicx είιιάι κΙΧθορισμέιιοι. 

4.3.3 EKΠAIΔErΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Υποχρεωτική είιιοιι η εκπcxίδεuση ,ou προσωπικοίι στη χρήση τωll μέ
τρωll προστιχσίιχς κοιι πuρόσβεσης με μέριμιιοι της ειιδιιχφερόμενης έπι-
'χείρησης. ' 

"πικό της περιοχής. 
15. Σuιιεχής κοιθοιρισμός όλωll τωll διοιμερισμόιτωll, γροιφείωll, διοι- ' Η uποχρεωτική εκποιίδεuση 'tou οιρμόδιοu προσωπικοίι περιλοιμβά-

δρόμωll, ,προοιuλίωll, οιποθηκώll κ.τ.λ. της εγκοιτόιστοισης. ιιει: ' 
" 16. Επιθεώρηση,οιπό uπέίιθuιιο πρόσωπο της επιχείρησης, όλωll τωll_ Θεωρητική κοιτόιρτιση επί τωll κιιιδίιιιωll της φωτιάς . 
. διοιμερισμάτωll, oιπoθηκώiι κ.τ.λ. μετά τη διοικοπή της ερ-Υοισίσιι;; κοιθώς 
κοιι κοιτά τις μη εργάσιμες ημέρες κοιι ώρες, -ΥΙΟΙ επισήμοιvση κοιι εξά- -, Γιιώση διοιδικοισιώll επέμβοισης κοιι εξάσκηση με uποθετικά περιστοι-
λειψη τυχόll uφιστοιμειιωll πpoiίΠOθέσεωll εκδήλωσης ΠUΡκοιγιιΧι;;. τικά στις ε-Υκοιτοιστάσεις. 

4.3.2 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βγ - Προικτική εξά~κηση. 
Τ οι μέτροι oιutiX οιφοροίιll περιοχές με -ε-Υκοιτοιστάσεις οιποθήκεuσης ••. .., 

uγρώll κοιuσίμωll σε ποσότητοι πάιιω από 300 κuβ. μέτροι. Α\iοιλuτικά, ~τις μ~κρες επι~ειρησεις .ολο το π~oσωπικo uπ?χρεοuτοιι lι.οι εχ:ι 
οι οιιτο ' ΟΙΙ" , ~ '" ;', -Υνωση επι τωll θεμοιτωll οισφόιλειοις κοιι ολο το τεχvικo προσωπικο ιιοι ει-
,π ullt. . δ' . . 1 Σ' . . 'Ι'ίλ . δ . ξ . -'toι~Loι εκποιι EUiLEIlO κοιι κοιτοιρτισμειιο -ΥΙΟΙ τηll oιvτιμετωπιση οιιιεπι-

• . uιιελχ~ς κοιι σuστηjLοιτικη 1οι5πο: ωση '?U .jηθ πδεξου oι~o ερ:χ θυμητ~δηλώσεωll. Επίσης άρτιοι εκποιιδεuμέιιο UΠοχΡεοίιτοιι ιιοι εί~ 
χορτοι, του σtχιστoll σε οιποστοιση μετρωll οιπο κοι ε ε oιμεVΗ xoιuot- lιοιι κοιι το προΌωπικό της βάρδιοις ΚΟΙΙ ιιοι -Υνωρίζει τo\l τρόπο ειιεΡ-Υοποί-

μου2· Ε . λ . . δ ησης 'tou σuστημσιτος κλήσης εξωτερικής βοήθειοις. , 
~ ποιρκης η εκτροφωτισμος του γηπε ου. ' 

3. Κοιτάλληλη περίφροιξη της εγκοιτάσ,τοισης με μοιιιδρότοιχο ίιψους 1 Οι μεγοιλίιτερες επιχειpή~εις υποχρεοίιιιτοιι lιοι ixOUIl άριστοι εκπιχι-
τοuλάχιστοll μέτρου, που lιοι φέρει στην κορφή του ισχυρό δικτυωτό δεuμέιιο προσωπικ? λεΙΤΟUΡ-Υίcxς ή τεχιιικό προσωπικό γιιχ τις έκτοιχτες 
πλέγμιχ ιχπολήγοll σε ΙΧ-Υκιχθωτό σίιρμιχ, έτσι ώστε το συιιολικό, ίιψος της επεμβάσεις. προσχ'εδιιχσμέιιες ομάδες επέμ~ιxσης ixOUIl 'τηll εuθίιvη 
περίφρΙΧξης lιοι είιιιχι τουλάχιστο 2,20 μέτριχ. ιxvτιμετώπισης τωll πuρκΟιγιώ:ιι ή όιλλωll έκτιχκτωll κιχτιχστάσεωll κιχτόι 

4.·Υπιχρξη εσωτερικώll κιχι εξωτερικώll δρόμωll με κοιτάλληλη επί- τη διάρκείιχ όλου 'tou 24ώροu, εφ'όqοll η εγκιχτάστιχση ιxVΉκει στηll Kcx-
στρωση, γιοι τηll ευχερή προσπέλιχση πuροσβεστικώll οχημάτωll σε ιχπό- τηγορίιχ Α. nPOxetiLiIIOU περί ε-Υχιχτ<Χστάσεωll Κιχτη-Υορίσιι;; Β. προσχε-
στοιση το πολίι 20 μέτρωv ιχπό την πιο ιχπομιχκρυσμέιιη δεξιχμειιή. διοισμέιιη ομάδΙΧ επέμβιχσης θιχ έχει τηv ~uθίιιιη cxιιτιμειtώπισης μόνο 

Όποu τοι πιχροιπάιιω δεv μποροίιll lΙοι εφοιρμοστοίιll. ev όλω ή εll μέρει, κοιτά την ώριχ λειτοuργίοις, ειιώ το προσωπιΧδ.βάρδισιι;; οφερ.ει iicx -yνω~ , 
ρίζει τοll τρόπο ειιεΡ-Υοποίησης του -σuστημοιτοςΚλήσης. εξω~(ρικής βoή~ ;' ,ι' 

λό-Υω διοιμόρφωσης του eδιXipou:; κιχι της γειτοιιικής περιοχής. π.χ. ιχπό- θειιχς. " ,. '. , '.' 
κρημvη περιοχή. ξέιιες ιδιοκτησίες κ.τ.λ., πρέπει iicx εξοισφοιλίζετιχι η δu- '>.'.1, 

" 
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·~>.·1 ΠΤΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
'-·J1.:~.1 ΙΈΝΙΚΑ 

. ιψυ, μέσot π.Ιιρόσβεσης πο\) σήμερot χρησιμοποιοuιftotι στη Χημική Βιο
rιrιχ®:α χcιι στot σΙιγχροτήμotτot ΤΟΙι πετρελotίοΙι είνotι τot πιο ~όtτω: 

Νερό 

Σxόν~ 
Διοξείδιο τοιι όtνθρotκot 
ΙΒΙΟΝ 
Αφρός. 

4.4.2 ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Σ1'ΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
1. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Σ1'ΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑ
ΜΕΝΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο όρος otφρoπoιητικόt σΙιστήμotτot δεξotμενών χotρotκτηρίζει τot σΙιστή-
μotτot ποιι έΧΟΙιν: . . 
- Μόνιμοι εγχotτεστημένες otφρογεννήτριες όποΙι -Υίνετotι η πotρotσκεΙιή 
τοιι τελικοίι otφροίι με otνόtμιξη τοΙι otφρopιotλίιμotΤOς με την otπotιτοίιμενη 
ποσότητot otέρot. . '. 
- Μόνιμot ε-Υκotτεστημένες σωληνώσεις μετotφoρόtc;; τοιι τελιχοίι otφροίι 
otπό τις otφρογεννήτριες προς το στόμιο εξόδοΙι ΤΟΙι otφροίι στο εσωτερικό 
της δεξoιμεVΉς, -ΥΙot δεξotμενές στotθερής οροφής ή προς τον' δotXτuλιο, 
-ΥΙot δεξotμενές πλωτής οροφής. 
- ιγΙόνιμοι ε-Υκotτεστημένεςσωληνώσεις μετotφoρόtς τοιι otφρoδιotλίιμot-
τος (δηλotδή ΤΟΙι Ιιπό κotτόtλληλη otνotλo-yίot διotλίιμotΤOς νεροίι κotι otφρο
-ΥόνοΙι, ποιι δημΙΟΙιΡ-Υείτotι στον ειδικό -ΥΙot το σκοπό otΙιτό otcpροotVotμίκτη) 
otπό otσφotλή θέση, εΙιρισκόμενη έξω άπό τη λεκόtνη otσφόtλειotς της δεξot
μεVΉς, μέχρι τις otφΡΟ-ΥεννήτΡιες. • 
Η otVωτέρω otνotφερόμενη «otσφotλής •. θέση, εΙιρίσκετotι σε otπόστotση 

otπό το περίβλημot της δεξotμενής τoIιλόtχιστoν ίση με την προβλεπόμενη 
στις πotρ. 4.4.2.2. Γ χotι 4.4.2.3 Γ otντίστοιχot -Υιotδεξotμενές στotθερής 
κotι πλωτής οροφής. 

AvόtλCryot με την κotτotσκεΙιή τοιι ΙιπόλοιποΙι σΙιστήμotτος, δηλotδή ΤΟΙι 
τμήμotτος ποιι προη-Υείτotι της otνωτέρω οριζόμενης «otσφotλoίις» θέσης, .. 
σχετικόi με την κotτείιθΙινση της ροής, τot ε-Υχotτεστημένot σΙιστήμotτot, 
διotκρίνοιftotι σε: . 
ΜΟΝΙΜΑ Σ1'ΣΤΗΜΑΤΑ 

- ΗΜΙΜΟΝΙΜΑ Σ1'ΣΤΗΜΑΤΑ 

Η διόtκριση otΙιτή, otφoρόt στο σΙι-Υκρότητot otποθήκεΙισης, προώθησης 
κotι otνόtμιξης με το νερό τοιι otφΡΟ-ΥόνοΙι, -ΥΙot την πotΡotσκεΙιή τοιι επιθΙι
μητοίι otφρoδιotλίιμotΤOς, ποιι οδείιει προς τις otφΡΟ-Υεννήτριει;. 

Σχεδόν πotρόμοιot με Τot πεΡΙ-ΥΡotφόμενot πotρotπόtνω otφρoπoιητικόt όΙι
στήμotτot είνotι κotι τot ε-ΥΚotτεστημένot otφΡOπoιητικόt σΙιστήμotτot ποιι χρη
σιμοποιοίιντotι -ΥΙot την προστotσίot όtλλων κotτotσχεΙιών χotι χώρων, όπως 
οι στotθμοί φορτοεκφόρτωσης βΙιτιοφόρων κ.λπ. . 
Β. ΜΟΝΙΜΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Σ1'ΣΤΗΜΑΤΑ 

Στο μόνιμο otφροποιητικό σίιστημot, όλot τot μέρη τοιι σΙι-Υκροτήμotτος 
αποθή'κεΙισης, προώθησης και otVόtμιξης τοιι otφροΎ,όνοΙι είναι επίσης μό
νιμοι εγκotτεστημένot και σΙινδέοντotι μετotξίι ΤΟΙις κotι προς το Ιιδροδοτικό 
δίχτΙιΟ και το δίκτΙιΟ δΙotVομής otφρoδιotλίιμotτoς/ αφροίι με μόνιμες σω-
ληνώσεις. . 

Γενικόt, η κotτotσκεΙιή των μονίμων σωληνώσεων, ποιι χρησιμοποιοίι
ντotι σε όλη την έκτotση των ε-Υκotτεστημένων σIιστημόtτων, otκολΟΙιθεί 
τις προδΙot-Υρotφές κotτotσκεΙιής τοιι Ιιδροδοτικοίι δικτίιοΙι διotνομής. 

Ένot μόνιμο otφροποιητικό σίιστημot μπορεί νot προστotτείιει μιot μόνο 
δεξαμενή ή μιot oμόtδot δεξotμενών ποιι είνotι σΙι-Υκεντρωμένες στην ίδιot 
περιοχή κotι otvήκoIιν σε μιot ή περισσότερες -Υειτονικές λεκόtνες otσφόt~ 
λειotς. Ακόμη, μπορεί το ίδιο σίιστημot νot πotρέχει προστotσίot με otφρό 
των otντίστοιχων λεκotVών otσφόtλειotς κotι επίσης, σε ορισμένες πε~ιπτ'ψ"" 
σεις, εφόσον το επιτρέΠΟΙιν οι IιπόtρχoIισες otΠOστόtσεις, ~τε~otι 
-ΥΙot προστotσίot κotΙ όtλλων κotτotσκεΙιών χotι χώρων. .τής περιοχής. 

Το σΙιγχρότημot otποθήκεΙισης, πρoώθησηςXCΙι'ιχνόtμιξης otφΡΟ-ΥόνοΙι 
ενός ΤΙιπ.ικοίι μόνιμοΙι σΙιστήμοιτρς otποτελείτοιι οιπό: . 
- Την δεξοιμενή οιφΡΟ-ΥόνοΙι με χωρητικότητοι ποιι Ιιπερκοιλίιπτει την 
ελόtχιστη otποιιτοίιμενη ποσότητοι οιφΡΟ-ΥόνοΙι -Υιοιάμεση κοιι πλήρη λει
τόΙιργίot (βλ. ποιρ. 4.4'.10) κοιι είνοιι. μ~;;oιλλιxή ή πλotστική ελείιθερης 
αναπνοής: . . . . 
- Τον ανοιμίκτη ΡΙιθμιζόμενης' οινotλΟ-Υίοις οιφΡΟotνάμιξης, σΙινήθως 
1-6%. Ανοψ.ίκτης στοιθερήc;;οιφρΟotνάμιξης βεωρείτοιι επίσης κotτόtλλη
λος κotι αποδεκτός, εφ.ξι?ον έχει ΡΙιθμισθεί στην οιποιιτοίιμενη oινotλo-yίoι 
(3, 4 ή'~%). '. 
- 2 οιντλίες (ηλε~τpoκίνητη κοιι otΙιτόνομης κίνησης εφεδρική) -ΥΙot την 
προώθηση τοΙι οιφροιόνοΙι προς τον οινοιμίκτη. 

Η πotροχή κόtθε otIi'tλί~ πρέπει otποιρotιτήτως νot Iιπερκotλίιπτει κotτά 
20% τη μέ-ΥΙστη otπotίτηση ΤΟΙι otcpροotVotμίκτη. Η πίεση κατόtθλιΦτις των 
otIi'tλιών otΙιτών πρέπει νot είνotι κατόt 1-2 BAR με-yotλίιτερη της μέ-Υιστης 
πίεσης λειτoIιρ-yίotι; νεροίι στο ΠΙιροσβεστικό δίχτΙιΟ διotνομής. 

Σίιστημot ot-Υω-Υών, διotνομέων, βotVών κ.τ.λ. προκειμένοΙι να κotτεΙι
θΙινθεί η πotροχή ΤΟΙι otφρoδιotλίιμoιτoς προς την επιθΙιμητή δεξotμεVΉ, 
εφόσον το σίιστημot .προστotτείιει oμόtδot δεξotμενών ή όtλλo. προστotτεΙιό
μενο χώρο. 

Ο χρόνος εμφόtvισης ΤΟΙι otφροδιotλuμοιτος στη δεξotμεVΉ ή σΤΟΙις όtλ
λΟΙις προστotτεΙιόμενΟΙις χώΡΟΙις κotι ένotρξης otφΡOΠotρot-yω"fής, σε κotμιόt 
περίπτωση δεν πρέπέι νot είνιΧι με-yotλίιτερoς των 3 λεπτών. 
Η διotτήρηση των -Υρotμμών τοιι otφρoδιotλίιμoιτoς στη δεξotμεVΉ ή 

στΟΙις όtλλoIις προστotτεΙιόμενΟΙις χώΡΟΙις και ένotρξηι; otφΡOπotpot-yω"fής, 
σε κotμίot' περίπτωση δεν πρέπει νot είνotι με-yotλίιτερoι; των 3 λε7J:τών. 
Η διotτήρηση των -Υροιμμών τοιι αφρoδιotλίιματoι; -yεμόtτων με οιφρο

διόtλIιμot, σΙιντομείιει το χρόνο ένotρξηι; otφΡOπotρot-yω"fήι; κotι επιτρέπει 
την κόtλIιΦτι δεξοιμενών σε IxotVic;; otπoστόtσειι;. 

Eναλλotκτικόt, μποροίιν νot χρησιμοποιοίιντotι στot μόνιμot otφροποιη
τιχόt σΙιστήμotτος κoιτόtλληλoι otVotμίκτει; με δΙινotτότητot τotΙιτόχρονης 
εισρόφησηι; τοιι αφρογόνοΙι, κotτotΡ-Υώlftotι; τις otIi'tMEIO προώθησηι; otφρο
-ΥόνοΙι. Οι otVotμίκτες otΙιτοί είνotι -Υνωστοί σotν «τζιφόtριot» κotι otVotppOcpouv 
την ιXvoιΓXotίot ποσότητot otφρογόνοΙι δημΙΟΙιΡ-Υώντotι; τοπική Ιιποπίεση σε 
ειδικό otχροφίισιο ποιι περιέΧΟΙιν. 
Γ. ΗΜΙΜΟΝΙΜΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Σ1'ΣΤΗΜΑΤΑ 

Στο ημιμόνιμο otφροποιητικό σίιστημα, τοι δtόtφOΡot μέρη τοιι σΙιγχρο
τήμotτος otποθήκεΙισηι;, προώθησης κotΙ otνόtμιξηι; κotι οι σΙινδέσειι; τοιιι;, 
δεν είνotι (εξ ολοχλήροΙι ή εν μέρει) μόνιμot. Δηλαδή χρησιμοποιοίιντotι 

. π.χ. δοχείot otφΡΟ-ΥόνοΙι otντί δεξotμενών, κινητοί otνotμίκτει; κοιι ελοιστικοί 
σωλήνε~ με ΤotΧΙισΙι\ιδέσμοΙιΙ; στot όtκρot κ.τ.λ. 

Στot σΙιστήμotτot otIιτόt μποροίιν \/ot χρησιμοποίοuιftotι otνοιμίχτει;/ 
τζιφόtριot. . 

Όλει; οι μoνόtδει; τοιι εξοπλισμοίι θot βρίσκοντotι σε κoιτόtλληλες σημοι
σμένει; θέσεις τηι; περιοχήι; άμεσot πρoσπελόtσιμει;, μotζι με την ελόtχιστη 
οιπαιτοίιμενη ποσότητot otφΡΟ-ΥόνοΙι (-ΥΙot όtμεση κotι πλήρη λεΙΤΟΙιΡ-Υίοι) 
στot κotτόtλληλot δοχείot. 
Τ ot ημιμόνιμot σΙιστήμotτot είνotι οιπόλΙιΤot σΙιμβοιτά με την δΙινατότητot 

άμεσηι; διotθεσιμότητotι; ΠΙιροσβεστικοίι otΙιτοκινήτοΙι αφροίι. 
2. ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Σ1'ΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 

ΟΡΟΦΗΣ 
Α. ΠΡΟΤΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Σγ
. ΣΤΗΜΑΤΩΝ 

, Ι. Δεξοιμενέι; με προϊόντα κοιτη-Υορίοιι; Ι ή 11 otπotιτοίιν μόνιμο ή ημιμό
νιμο οιφροποιητικό σίιστημot, εφόσον η κόtθε μίot έχει χωρητικότητot με
-yotλίιτερη των 30 ΚΙιβ. μέτρων ή η σΙινολική χωρητικότητot της ε-Υχotτά
στοισηι; είνοιι με-Υοιλίιτ'ερη των 200 ΚΙιβ. μέτρων. 

11. Δεξotμενέι; με προϊόντot κotτη-yoρίotι; 111 δεν αποιιτοίιν μόνιμο ή ημι
μόνιμο οιφροποιητικό σίιστημot, εφόσον ικοινοποιοίιντοιι όλες οι πotρα
κόtτω προΟποθέσειι;: . . 

rx:. Οι οιποστάσεις otσφάλειotς είνοιι οι προβλεπόμενει; ή ισχίιΟΙιν τοι 
otVοιφερόμενot στην πotρόt-yρotφO 4.4.5. 

β. ΔιotθέΤΟΙιν λεΧάνη oισφόtλειoις ή σίιστημot περισIιλλo"fής εποιρκοίιι; 
χωρητικότητotι;. i 

-Υ. Δεν πρόκειτotι ενoιλλotκτικόt νot δεχθοίιν προϊόντot κotτη-yoρίotς Ι ή 11. 
δ. Δεν βρίσκοιftotι στην ίδιοι λεκόtνη oισφάλειotι; με δεξotμενέι; ποιι πε

ριέΧΟΙιν προϊόιftοι κoιτη-yoρίotς Ι ή 11. 
ε. Δεν έΧΟΙιν διάμετρο με-yotλίιτερη των 48 μέτρων. 
στ. γ πόtpχει πρόβλεψη -ΥΙot χρήση όtλλων otφροποιητικών μέσων σε 

·Ί.πιχΡκειοι. Από την Ιιποχρέωση ΟΙΙιτή otποιλλάσσοντotι δεξοιμενές σΙινολι-
κής χωρητικότητotς μέχρι ΚotΙ 50 Μ3. 
Με τον όρο όtλλot otφΡOπoιητικόt μέσοι εννοοίιμε: 
ΚotVόνιοι otφροίι. 

ΠίιΡ-ΥΟΙις οιφροίι. 
ΑφΡΟ-Υεννήτριες χειρός. 
Τ οι κοινόνιοι θεωροίιντοιι εποιρκή -ΥΙΟΙ δεξοιμενές διοιμέτΡΟΙι μέχρι 18 

μέτΡot, εκτός otν πρόκειτοιι -ΥΙot δεξοιμενές μotζοίιτ οπότε τα κοινόνιot θεω
pOUIftOΙL . εποιρκή -ΥΙΟΙ δεξοιμενέι; με διάμετρο μέχρι 48 μέτροι. 

Γιot δεξοιμενές με διόtμετpo μετotξίι 18 κotΙ 48 μέτρων, οιπotιτοίιντοιι 
πίιΡ-ΥΟΙ otφροίι ή μόνιμοι σΙιστήμotτot. 

Οι οιφΡΟ-Υεννήτριες χειρόι; θεωροίιντotι επotρκείς -ΥΙΟΙ δεξοιμενέι; διοιμέ
τpou μέχρι 9 μέτΡΟΙ κοιι ίιψΟΙις μέΧΡι 6 μέτΡΟΙ. 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

γ ποχρεωτικός :φόπος προστοισίotι; των δεξοιμενών' στοιθερής οροφής 
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είνα:ι η α:φρσκόtλuΦη της φλεγόμενης επιφόtνεια:ς. Η σωστή πρσστα:σία: 
α:πα:ιτεί ιια: α:ρχίσει η δια:δικα:σία: α:φρσκόtλuΦης έγκα:ιρα:, πριν uπερθερ
μα:νθσϊιν σι μετα:λλικές επιφόtvειες κα:ι το. περιεχόμειισ πρσϊόν, ώστε η κα:
τα:στσλή της φωτιcXι; να: α:πσβεί α:πστελεσμα:τική κα:ι ιια: μην πρσκϊιΦει 
κα:θuστέρηση στην επέμβα:ση ή μη ενδεδειγμέιισς τρόπσς στην .κα:τα:
.στσλή, κα:ι να: δημισuργηθεί η σuνήθης εκτίιια:ξη της σρσφής (έκρηξη), η 
xottόtppeuan των.μετα:λλικών τσιχωμόtτων κα:ι η α:χρήστεuση τσΙ) α:φρσ
πσιητικσίi σuστήμα:τσς. 

Η πα:ρόtλληλη Φίιξη της κα:ιόμενης δεξα:μειιής (εφόσον βέβα:ια: δεν εί
να:ι μσνωμένη), eillotL uπσχρεωτική πρσϋπόθεση για: τη σωστή κα:ι 
α:σφ'α:λή α:ιιτιμετώπιση της κα:τόtστα:σης. Η Φίιξη επιμηκϊινει το. χρόνο. 
ιχντοχής τωll τσιχωμόtτωll, όtρlX τσΙ) α:φρσπσιητικσϊι σuστήμα:τσς. 

Οι uποχρεωτικσί τρόπσι πρσστα:σία:ς τωll δεξα:μενών α:uτώll με σίι
στη μα: α:φρσϊι, εφόσσν α:πα:ιτείτα:ι α:πό τηll πα:ρσϊισα: α:πόφα:ση, είνα:ι: 

- Επιφα:ιιεια:κή εφα:ρμσγής ') 

'Exxuan τσΙ) α:φρσϊι πόtνω α:πό τη φλεγόμειιη επιφόtιιειcX τσΙ) περιεχσ
μέιισΙ) πρσϊόντσς, με σϊιστημα: α:φρσγεννητριών χοιμηλής πίεσης κοιι 
οιφρσκεφοιλώll, πσΙ) είνοιι τσπσθετημέιιες στο. πόtιιω'μέρσς τσΙ) περιφερειοι
κσίι κελuφσuς τηι;δεξοιμενής, 

- Εισσιγώγή οιπό tσll πuθμέιιοι. 

. ΕισοιγωΎΤι τσΙ) οιφρσϊι uπό πίεση στο. κόtτω μέρσς τσΙ) περιφερειοικσϊι 
κελuφσuς της δεξοιμενής (50 εκoιτσστόt οιπό τον πuθμένοι), με σϊιστημοι 
lχφρσγεVVΗτριώll uΦηλής πίεσης πσΙ) βρίσκσντοιι σuιιήθως εκτός λεκόtιιης 
lXσφ~ειoις. Ο οιφρός, εισερχόμενσς εντός της μόtζoις τσΙ) περιεχσμένσι> 
πρσϊόντσς, οινεβοιίνει στην επιφάνε.!:..όt τσι> κοιι οιπλώνετα:ι κoιλϊιπτσντόtς 
την. 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ YΠOΛOΓlΣMOY 

Η ελόtχιστη οιπόστοιση των βoιvών χειρισμσίι κοιι τσΙ) σημείσι> πρσβλε
πόμενης σϊινδεσης πuρσσβεστικσu oιutσxtνTιtσu οιφρσϊι οιπό τη δεξοιμενή, 
πρέπει οιποιροιιτήτως νοι είνοιι το. μεγoιλiιτερσ μετοιξίι τωll 15 μέτρων κοιι 
μιοις διοιμιτρσΙ) της uπό πρσστοισίοι δεξοιμενής, σπωσδήπστε όμως εκτός 
της λεκόtνης oισφόtλειoις της δεξοιμενής. 

Eόtν σιβόtνες είνοιι τηλεχειριζόμενες ή μετοιξίι οιuτών κοιι της uπό πρσ
στοισίσι δεξοιμενής uπόtρχει οιντιπuρικός τσίχσς uΦσuς τσuλόtχιστσν 2 μέ
τρων; τότε η ελόtχιστη οιπόστοιση oισφόtλειoις μπσρεί νοι μειωθεί στοι 5 μέ
τροι το. πσλiι. 

Ο uπσλογισμός των οιγωγώll πρέπει νοι γίνετοιι με πιστή εφοιρμσγή 
των νόμων κοιι των κοινόνων της uδροιuλικής, ώστε νοι επιτuγχόtνετοιι η 
ιχποιιτσϊιμενη πίεση λειτσuργίοις, 

Οι uδρσλήΦεις: στσν οιποιιτσϊιμενσ οιριθμό, θοι είνοιι σε oιπσστόt~εις 15 
έως 40.μέτρων οιπό το. σημείο. σίινδεσης τσΙ) πuρσσβεστικσίι oιutσxtviJtσu 
α:φρσίι. 

Ι ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Οι πίνοικες πσι> οικσλσuθσίιν Bivσuv την οιποιιτσϊιμενη ποιρσχή οιφρσ
.διοιλίιμοιτσς oινόt μσνόtδoι ελείιθερης επιφόtνειoις περιεχόμενσι> πρσ'ίόντσς 
της δεξοιμενής κα:ι τσν ίχποιιτσίιμενσ χρόνο. εφοιρμσγής, περιλοιμβάνσuν 
.δε εκτός της επιφοινειοικής εφα:ρμσγής κοιι την εισοιγωγή οιπό τσν πuθ
μένοι. 1 

ΠΑΡΟΧΗ 

Προϊόν 

ΥδρογοιιιΧνθρα:κει; 
ΥδρογovιΧνθρα:κει; κα:ι Αλκοόλη 10% 
(GASOHOLS) 
Αλχρόλει; (Μεθuλική ή α:ιθuλική) 
Ακρuλovιτρίλια 
Αιθuλική α:λδείιδη .• 
Κετόνει; (Αιθuλικέι; ή μεθuλικέι;) 
Ακετόνες 
Βαuτuλική ~καόλη 
Ισαπρσπuλικόι; ~ιθέρ~ι; κ,τ,λ. 

Σημείωση: 

Π~ρoχή AI{>poδιιxλίιμ~τoς 

4,1 

6,5 
6,5 
6~5 
6,5 
6,5 
9,8 
9,8 "\ 
9,8 

LIT/M!N/M2 

Γιοι όλοι τα: πρσ'ίόντα: τσΙ) ποιροιπάνω πίνα:κοι, εκτός των uopσyσvoιv
θράκων, χρησιμσπσιείτοιι οιφρός οιλκσσλικσίι τίιπσu. Δηλοιδή, α:κόμη κοιι 

uδρσΥ-αιιάιιθρα:κες με CXΛΧσόλη 10% α:vτιμετωπίζovτoιι με α:φρό CXΛΧσσλι- .... 
κσίι τuπσu, όπως σι διάφσρες πσλικές eνώσειι;; πσΙ) οικσλσuθσίιll στ".;1 . 
στήλη «πραϊόν. τσΙ) πίνα:κοι. 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

K~τητopί~ ΠΡΟίόll'tOς 

K~τητopί~ ! 
K~τητopίoι ΙΙ ή ΙΙ! . 
1'τριΧ καίιClιμ.α με Σ. lιιιιΧφλεξης > 100· C 

Eπι~eιιxxή ΕιClφτή ιιφροΙί 
εφCΙpμoτή ~φpoίι ~πό τ~ πuθμiv~ 

30 ΜΙΝ 
20 • 
20 » 

55 Μ!Ν 
30 » 

Η εισα:γωγή α:φρσϊι γίνετοιι με έκχuση πάιιω α:πό την επιφόtvεια: τσι> 
κοιuσίμσu κοιι χρησιμοπσισϊιντοιι α:φρο.γεννήτριες χοιμηλής πίεσης. 

Οι οιφρο.γεννήτριες οιuτές θοι ELaόtIσuv τον α:φρό στο. πόtvω μέρο.ς τσΙ) 
περιφερειοικο.ϊι xEλucpo.ut; κοιι σε α:πόστα:ση περίπο.Ι) 40 εκα:το.στών κόtτω 
οιπό την ο.ρο.φή της δεξα:μειιής. Απα:γο.ρείιετα:ι η εισοιγωγή τσΙ) α:φρσϊι 
οιπό τηll σρσφΤI.(ενδεχόμειιη έκρηξη θα: κοιτα.στρέΦει τα α:φρσπο.ιητικό σίι-
στημα:, με την εκτίιια:ξη της ο.ρο.φής). . 

Kόtθε τέτσια: οιφρογεννήτρια: θα: σ~ιιδuόtζετα:ι με: 
- TrJll α:ντίστσιχη σε ποιρο.χή α:φρο.κεφα:λή, πο.Ι) περιέχει τη μεμβράνη ή 
το.: yuόtλi α:πο.μόιιωσης. 

- Το. oιvτίστo.ιχσ σε ποιρσχή εσωτερικό ρόtμφo.ς. 

- Το. κoιτόtλληλσ Bixtuσ δια:ιισμής α:φρο.δια:λίιμα:το.ς στην οιπάιιτο.ίιμενη 
πα:ρσχή. . 
Η ελόtχιστη. πίεση λειτο.uργία.ς (δuνα:μική) της πλέο.ν α:πσμεμα:χρu

. . σμένης κα:ι δuσμειισίις α:φρσγεννήτρια:ς πρέπει ο.πωσδήπο.τε ιια: είιια:ι 3,5 
BAR .. 
Η δια:ιισμή τσΙ) α:φρσίι γίιιετα:ι με κα:τα:Χόρuφο.uς'α:γωγσίις κα:ι ενδεχα

μέιιως με σριζόντιο.uς ημιδα:χτuλιο.uς κοιτοινσμής; μετόt α:πό τηllιχποιριχί
τητη uδρα:uλική μελέτη τσΙ) σuστημα:το.ς .. 

Πρέπει uπο.χρεωτικώς νοι uπόtρχει σίιστημα: α:πo.στρ~πισης κα:ι έκ-. 
πλuσης τωll α:γωγώll διοιllOμής. . -.. '.' , 
Ο ελάχιστο.ς α:ποιιτσίιμειιο.ς οιριθμός α:φρσγειιιιητριώll κα:θσρΙζετα:ι με 

βόtση το. μέγεθο.ς της δια:μέτρο.Ι) της δεξα:μενής. Εξuπα:κσίιετα:ι ότι το. σίι
ιιο.λο. τωll οιφρο.γεννητριώll πρέπει πόtντoτε νοι πα:ρέχεί τηll α:πα:ρα:ίτητη 
πσσότητα: οιφρσδια:λίιμα:τσς πσι> κα:θσρίζετα:ι οιπό την σuιισλική οιποιίτηση 
της ελόtχιστης οιφρο.κόtλuΦης. Έτσι έχσuμε: 

Διόtμετpo.ς δεξοιμειιής Eλόtχιστoς α:ριθμός 
οιφρο.γειινητριώll 

Μέχρι 24 μέτρα: 1 
24 26 2 'ι _Α 

36 - 42 3 
42 - 48 4 
48 .54., .- 5 
54 - 60 6 

Γιοι δεξοιμενές με διόtμετpσ μεγoιλiιτεpη .τω1l60 μέτρωll, θα: τίθετα:ι 
μιοι επιπλέσν α:φρσγεννήτρια: α:ν'ά 465 τετρ. μέτρ,οι πρόσθ~τηι; επιφόt-
ιιειοις. . 

Σε όλες τις α:φρσγεννήτριες θα: διοισφα:λίζετοίι ισόπσση ποιρσχή οιφρσ
διοιλίιμα:το.ς. 

Η εγκoιτόtστα:ση σuστημόtτωll κα:τόtσβεσης με μέσοι διόtφσρα: το.ι> 
α:φρο.ίι, είνοιι BUllotτTι εφόσσll eyxpillEtoιt οιπό τηll οιρμόδιοι Πuρσσβεστική 
Υπηρεσία:. 

11. ΕΙΣΑΡΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 
Το. σίιστημοι οιuτό εφοιρμόζετα:ι μόιισ σε δεξα:μεIlέι; στα:θερήι; Ορσφής. 
Κα:τ' εξοιίρεση δεν Έφα:ρμόζετοιι στις α:κόλσuθες περιπτώσεις: 

- Σι δέξι;ιιμενές πσΙ) ixσuv εσωτερικό πλωτό διάφροιγμοι μη ενδεδειγμέ-
νσΙ) τίιπσu. ' "-"\." 
- Σε δεξοιμεllές πou περιέχσuv βοιρέοι κλ:όtσμoιτoι uδρο.γσιιοιιιθρόtκωll,δη
λοιδή οιτα:ξιιιόμητα: προ.ϊόντα: με σημείο. α:νόtφλεξης πόtvω α:πό 100 ο C. 
Η εφα:ρμο.γή τσΙ) σuστήμα:τσι; α:uτσίι σε δεξα:μενές παΙ) περιέχσuν πσλίι 

ελα:φρείς' uδραγο.ιιάιιθροικες κοιτηγσρίιΧς'Ί, Ύίll~τoιι οιπο.δεκτή εφόσσll: 

- Η πίχρσχή τσΙ) α:φρσίι είιιοιι οιuξημέιιη μέχρι'Β;:1 LJT/MIN/M2 .. . ~ , 
Yπόtρχει έγκριση τωll οιρμόδιωll α:pχ(~II. ... -..:.. •.. ~""'-
Η εισα:γωγή οιφρσίι στον πuθμέιιοι βρίσκέι άριστη εφα:ρμσγή ~ε δεξοι-

'." i- , 
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μ.ειιί.ς ποΙ) περιέχοuν κλάσματα πετρελαίοΙ) όπως: βαρείς νάφθες, κηρο
ζίνη, VΤΉζελ, μέχρι V.G. ΟIΙ και ελαφρό μαζουτ. 
Η απα:τουμενη παροχή αφροδιαλυματος και ο απαιτουμενος χρόνος 

'Ι1ψ<:φΥ.ογής, JtpoxuJttouv από 'tou'> πίνακες της προηγουμενης παρ. Ι. 
ι)χρόνος εφαρμογής, είνάι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της επι

φο:νε:ΟΙΚ"lΙ; εφσφμογής, επειδή η διόγκωση τοι) αφροδιαλυματος είναι 
στο σ~στημα αuτό μικρότερη. 

;~H εισαγωγή τοι) αφρου γίνεται με μεγάλη πίεση κάτω από την επι
φιΧνεια τοι) περιεχόμενοΙ) καuσίμοu της δεξαμενής. Χρησιμοποιουνται 
αφρογΕννήτριες uΦηλής πίεσης, ποΙ) έχοuν ελάχιστη πίεση λΕιτοuργίας 
στην είσοδο 'touc; προδιαγραφόμενη από τον xoιtoιaxeuoιoτij τοuς. 

Κάθε αφρογεννήτρια ή σuστοιχία αφρογεννητριών μέσω κεντρικου 
αγωγοίι κατιΧλληλης διαμέτροu, εισάγει τον αφρό στο κάτω μέρος τοι) 
περιφερειακου κελίιφοuς της δεξαμενής, ύΦος περίποΙ) 50 εκατοστών 
πάνω από ΤOll πuθμένα και σε ένα ή περισσότeρα σημεία. 

Το συστημα αuτό λειτοuργεί με αφρογδνα κατιΧλληλα για τέτοια ει
σαγωγή. Το αφρογόνο πρωτείνη δεν είναι κάτάλληλο, γιατί σuμπαρα
συρει σταγονίδια καuσίμοu προς τη ψλεγόμενη επιφάνεια. 

Ο δημιοuργοuμενος στις αφρογεννήτριεί; αφρός, λόγω της μεγαλύτε
ρης πίεσης τοι) σuστήματος, ψφoιvίζει διόγκωση 1: 4. 

Στις εξόδοuς των αφρoγεVVΗτριών τοποθετουνται εσωτερικά πτυσσό
μενοι ανοξείδωτοι δίσκοι, ποι) oιvoirouv με την πίεση τοι) ·εισερχόμενοΙ) 
αφρου. Το συστημα αυτό, ποΙ) κοιλυπτεται από απρόσβλητη και ιXxoιu
στη μεμβράνη (σuνήθως μίκα), διατηρεί κενους 'tou'> αγωγους διανομής 
αφροίι. Τελεuταία, τα σuστήμόtτα oιu:cix έχοuν μία μόνο κεντρική βοιλ
βίδα ~επιστρoφής. Στο σημείο αuτότοποθετείται ένας κεντρικός Jttua
σόμενος δίσκος αντεπιστροφής (METALLIC RURTURE DISC). 
Η μέγιστη ε~ιτρεπτή τοιχίιτης εισόδοΙ) τοι) αφροίι στη δεξαμενή ~ίναι 

3 μέτρα/SΕC για ΠΡΟ'ίόντα κατηγορίας Ι και 6 μέτριΧ SEC για ΠΡΟ'ίόντα 
κατηγορίας 11 ή ΙΙΙ. . 
Η είσοδος τοι) αφρού δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να γίνεται σε 

ύΦος χαμηλότερο από την πιθανή στάθμη νερου στη δεξαμενή. '. 
. Σε δεξαμεν~ς ποΙ) λειτοuργοuν, uπάρχει η δuνατότητα εισαγωγής τοι) 

αφρού από την είσοδο τοι) προϊόντος, εφόσον κοιλίιπτονται οι απαιτουμε
νες προδιαγραφές. 

Αν!Χλογα με το μέγεθος της διαμέτροΙ) της δεξαμενής, καθορίζεται ο 
ελάχιστος επιτρεπτός αριθμός εισόδων αφρου στη δεξαμενή, σίιμφωνα 
με τον ακόλοuθο πίνακα: 

Καύσιμα Kαυσι~ 
Διάμετρος Δεξ/νής . Κατ/ ρίας Ι Κατ/ ρίας Π ή ΠΙ 

Μέχρι 24 μέτρα 1 1 
24 - 36 2 1 

.. 36 - 42 3 2 
42 - 48 4 2 
48 - 54 5 3 
54 - 60 6 3 

Για δεξαμενές διαμέτροΙ) μεγαλίιτερης των 60 μέτρων, πρέπει να 
προστίθεται ένα επί πλέον σημείο εισόδοΙ) για κάθε 465 τετρ. μέτρα πρό
σθετης επιφάνΕιας, για προϊόντα κατηγορίας Ι ή για κάθε 697 τετρ. μέ
τρα πρόσθετης επιφιχiιειoις, για προϊόντοι κοιτηγορίοις 11 ή 111. 

Το σίινολο των αφρoγεννητριώiι θοι ποιρέχει uποχρεωτικά την αποι
ροιίτητη ποσότητοι αφρου, ποι) ?,οιθορίζετοιι από τη σuνολική οιπαίτηση 
της ελιΧχιστης επιτρεπτής οιφροκ!ΧλυΦης. 
3. ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΛΩΤΗΣ 

ΟΡΟΦΗΣ . 
Α. ΠΡοiΏΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΎ

ΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Γενικά απαιτουντοιι μόνιμα ή ημιμόνιμα αφροποιητικά σuστή
μοιτοι. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με τον όρο δεξαμενές πλωτης oρ~φής, εν~ooίιμε όλες τις δεξοιμενές 
Ot\Iοιχτού τύπου με κινητή επιπλέοuσοι οροφ·ή. Η οροφή είνοιι είτε κατοι
axeuij,> κοίλου δίσκοΙ) με Jteptcpepetoιxouc; στεγοινους επισκέΦιμοuς χώ
ροuς, είτε κοιτοισκευής διπλοίι καταστρώμοιτος. Και στις δίιο περιπτώ
σεις, πρέπει νοι διοιθέτοuν στο κέντρο σύστημοι JtEptauUonc; κοιι απομιχ
κρuνοης τοΙ) veeaiι της βροχής των uπερχειλίσεων κοιι τοι) νερου πuρό-
σβε~ ...... -- ' . 

Οι οροφές οιuτές~ίναι εφοδίοισμένες με σύστημοι εσωτερικών ποδοιρι-

κών, ώστε νοι τερμοιτίζοuν κατιχ την εκκένωση της δεξοιμενής σε κοιτ!Χλ
ληλο ίιΦος οιπό ΤOll πuθμένοι της δεξοιμενής (θέσεις λειτοuργίοις κοιι επι
θεώρησης). 

κιχτω οιπό το ίιΦος οιuτό, δεν auvtatiXtoιt νοι κοιτέρχετοιι η στάθμη τοι) 
πpo~όντoς κοιτά την κοινOllική λειτοuργίοι της δεξοιμενής. Το σίιστημοι 
προστοισίσις των δεξοιμενών πλωτής οροφής περιλοιμβιχνει. 
- Κοιλή στεγoιvότητoι (φροιγή) τοι) διάκενοu, πλάτοuς περίποΙ) 30 εκσι
τοστών, μετοιξίι πλ~τής οροφής κσιι περιφερειοικου κελύcpοuς, ποι) επι-
'tuγxιXVEtΙXL: . 
Με μηχσινικό συστημσι μεμβράνης κοιι οιντίβοιρων, τίιποΙ) ποιντογριχ-

ιpou. . 
Με περιφερειοικοίις δοικτuλιοuς μεμβριχνης κοιι ελοιστικους σωλήνες 

ποι) έχοuν διογκωθεί με κηροζίνη ή illo κοιυσιμο ή πολuοuροιιθiXvη, 
ώστε νοι eJtLtUγxiXvEtOΙL στεγoιVΌτητα. 

και τοι δίιο σuστήμοιτοι πρέπει νοι έχοuν κοιι δεuτερεuοuσοι προστοισίοι 
στεγoιvότητoις με Ελοιστικήεπικοιλίιπτοuσοι περιφερειοική μεμβριΧνη 
(μόνο γιοι τις δεξσιμενές). Όλά τοι oιvωτέρω ΕΛCXστικά ή σuνθετικά uλικά 
πρέπει νοι είνοιι ιXxoιuoτιx. 

- Σίιστημσι κσιιρικής προστοισίοις της φροιγής με uπερκείμενη κάλuΦη 
οιπό επιμήκη cxλληλοεπικοιλuπτόμενοι μετCXΛΛικιχ ελιχσμσιτοι, ποι) στηρί
ζοντσιι περιφeρειoικιχ στο ιχκρο της πλωτής οροφής κοιι ολι~θοιίνοuν επί 
της εσωτερικής επιφιχνεισις τοι) περιφερειοικου κέλucpοuς της δεξοιμενής. 

. - Ελάσμοιτοι εποιγωγής στοιτικοίι ηλεκτρισμου. '" 
- Περιφερειοικά επί της πλωτής οροφής πρέπει νοι uπάρχει μετCXΛΛικός 
δοικτύλιος σuγκράτησης τοι) οιφροίι (DAM). Αuτός πρέπει νοι είνσιι κοιλά 
κολλημένος ή στεγοινά σuγκροιτημένος επί της οροφής κοιι νοι έχει στο 
κιχτω μέρος οπές εκροής τοι) νερου. 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 

Οι προδιοιγραφές τοι) δοικτuλίοu σuγκριχτησης οιφρου είνοιι: 
- Ελάχιστο ύΦος: -

30 εχοιτοστιχ γιοι δεξοιμενές διοιμέτροΙ) μέχρι 15 μέτροι. 
60 εκοιτοστιχ γιοι δεξσιμενές μεγοιλίιτερης διοιμ~τροu . 
Το ύΦος τοι) δοικτuλίοu είνοιι uποχρεωτικιχ τοuλιχχιστον 5 εκοιτοστιχ 

πάνω οιπό ΤΟ ιχνω μέρος των μετCXΛΛικών ελσισμάτων κοιιρικής προστοι
σίας. 

- Ελάχιστο πάχος: 3,5 χιλιοστά. 
- Απόσταση από περιφερεισικό κέλυφος δεξαμενής: 60 έως 90 εκοιτο-
στά. 

- Οι οπές εκροής έχοuν υΦος 1-2 εκοιτοστιχ κοιι πλάτος 6-8 εκοιτοστιχ 
κοιι βρίσκονται σuνήθως στο μέσον μετοιξυ δίιο διαδοχικών οιφρογεννη
τριών (διεuκολίινετοιι έτσι το ιχπλωμσι τοι) σιφρου). 

Γιοι τον κοιθορισμό τοι) οιριθμοίι χοιι τοι) μεγέθοuς των οπών εκροής, 
λοιμβiXvετοιιuπόφη ότι οιποιιτοίιντοιι 3 τετρ. εκoιτoστ~ επιφάνεισις εκροής 
γιοι κάθε 1 τετρ. μέτρο επιφιχνειοις τοι) εσωτερικου δοικτuλίοu. 

Το σίιστημα οιφροίι μπορεί νοι στέλνει οιφρό χσιμηλής διόγκωσης είτε 
επί τοι) σuστήμοιτος στεγοινοποίησης και τοι) σuστήμοιτος καιρικής προ
στοισίοις μέσσι στο δοικτυλιο (πλέοιι σuνήθης τρόπος), είτε κοιτ' εuθείοιν 
κάτω οιπό το σίιστημσι κοιιρικής προστσισίοις κοιι δεuτερεuοuσσις στεγoιvό
τητοις, . επί τοι) πρωτείιοντος δοικτuλίοu φροιγής. 
Η σιποιιτουμενη ποιροχή οιφροδιοιλύμοιτος είνοιι 12,2 ΙΙΤ /ΜΙΝ /Μ2 

επιφιχνειοις τοι) περιφερειοικου δοικτuλίοu σuγκράτησης οιφρού. 

Ο χρόνος εφσιρμογής τοι) οιφροίι είνοιι: 20 ΜΙΝ. 
Οι οιφρογε"νήτριες περιλοιμβάνοuν την κuρίως οιφρογεννήτριοι, auvij

θως κοιτοικόρucpης τοποθέτησης, τον οιγωγό εξόδοΙ) οιφρου με ελάχιστο 
μήκος 70 εκσιτοστά κσιι το ράμφος εκροής,σιντίστοιχης πσιροχής με την 
οιφρογεννήτρια. 

Όλες οι oιφρoγεVVΉτριες οιποιροιίτητοι νοι βρίσκοντσιι .σε περιφερειοική 
διάταξη με τροφοδοσίοι οιπό κσιτοικόρuφο οιγωγό κσιι περιφερειοικό δα
κτυλιο διoιvoμής τοι) οιφροίι, νσι τοποθετουντοιι δε σε xopucpi,> κοινονικου 
επεγρσιμμένοΙ) σχήμοιτος, ώστε η κοιτοινομή τοΙ) αφρου νοι είνοιι ομοιό
μορφη μετοιξίι τοuς. 

Η ελάχιστη πίεση λειτουργίοις (δuνοιμική) της πλέον οιπομεμοικρυ
σμένης οιφρογεννήτριοις πρέπει πάντοτε νοι είνοιι 3,5 BAR. 

. Η μέγιστη απόστοιση μετοιξίι δισιδgχικών oιφρoγεVVΗτριών, πρέπει 
πάντοτε νοι είνοιι: 

12,2 μέτροι γιοι υΦος δοικτuλίοu οιφροίι 30 εκοιτοστά. 
24,4 μέτροι για υΦος δοικτuλίοu αφρου 60 εκοιτοστά. 
Κάθε έξοδος oιφρoγεVVΉτριας εκβιΧλλει τον οιφρό σε μετοιλλικό έλοισμσι 

εκτροπής (οινοικλοιστήροι). Autti τοποθετουντοιι εφοιπτομενικά στην προ
έκτσιση τοι) περιβλήμοιτος στο άνω μέρος τη δεξοιμενής κσιι έχοuν σχήμοι 
τροιπεζίοu. Ο οιγωγός εξόδοΙ) της οιφρογεννήτριοις, διοιπερνά το άνω μέ
ρος ή διέρχετοιι πιχνω οιπό τον οινοιχλοιστήροι, σχημοιτίζοντοις χοιτιΧλληλη 
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κοιμπίιλη. Το πόtχoς τοΙ) οινοικλοιστηροι πρέπει νοι είνοιι 5-8 χιλιoστόt. 
Αποιροιίτητος ίιπαρξη σuστήμοιτος oιπoστρόtπισης κοιι έκπλuσης των 

ΟΙ-Υω-Υών διοινομής. 
Τοι πoιρoιπόtνω tσxuouv -Υια δεξοιμενές ποΙ) ixouv δοικτίιλιο σU-Υκρόtτη

σης οιφροίι. Γιοι δεξοιμενές ποΙ) δεν ixouv, μπορεί ο οιφρός νοι εκβόtλει με
τοιξίι πρωτείιοντος κοιι Seutepeuovtoc;; σuστήμοιτος φρoι-rής με ποιροχή 
20,4 LΙΤ /ΜΙΝ/Μ2 κοιι -ΥΙΟΙ 10 ΜΙΝ τοuλόtχιστον. Ως επιφόtνειoι λοιμ
βόtνετoιι ο χώρος τοΙ) δοικτuλιοειδοίις Stoι?Civou μετοιξίι xEλucpouc; κοιι 
πλωτής οροφής. Τέτοιοι σuστημοιτοι πρέπει οπωσδήποτε νοι xoιtOΙGxeuόt
ζovτoιι βόtσει επίσημων προδΙΟΙ-Υροιφών . κοιι νοι διοιθέτοuν κoιτόtλληλo 
πέλμοι εποιφής στο κέλuφος. Ειδικότεροι, -ΥΙΟΙ τοι σuστήμοιτοι oιutόt προ
βλέποντοιι τοι οικόλοuθοι: 

- Σuστημοιτοι φρoι-rής με πέλμσι εποιφής: Δεν οιποιιτείτοιι δοικτίιλιος 
οιφροίι. Μέ-Υιστη οιπόστοιση οιφΡΟ-Υεννηψιών 39 μέτροι. 
- Σuστήμσιτοι φρoι-rής με οιπόστοιση με-Υοιλίιτερη των 15 εκοιτοστών με
τοιξίι πρωτείιοντος κοιι BeutEpeuoYτoc; σuστήμοιτος φρoι-rής: Δεν οιποιιτεί
τοιι δοικτίιλιος οιφροίι. Μέ-Υιστη οιπόστοιση οιφΡΟ-Υεννητριών 18 μέτροι. 
- Σuστήμοιτοι φρoι-rής με οιπόστοιση με-Υσιλίιτερη των 15 εκοιτοστών με
τοιξίι πρωτείιοντος κοιι BeutEpeuoYτoc; σιίστήμοιτος φρoι-rής: Αποιιτείτοιι 
δοικτίιλιος οιφροίι. Μέ-Υιστη οιπόστοιση οιφΡΟ-Υεννητριών 18 μέτροι. 

Λό-Υω της με-Υσιλίιτερης oισφόtλειoις ποΙ) εξοισφσιλίζοuν οι δεξοιμενές 
oιutlc; σε περίπτωση ΠUΡΚΟΙ-Υιόtς, δεν προβλέποντοιι περιορισμοί στην 
οιπόστοιση των βοιννών χειΡισμοίι ή προβλεπόμενης σίινδεσης πuροσβε
στικοίι oιutoXLIIijtou. Η oινόtβoιση στην δεξοιμενή -ΥΙΟΙ πιθοινή πuρόσβεση 
είνοιι επιτρεπτή. 

4. ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Σ1"ΣΤΗΜΑΤΑ 1"ΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
, ΌποΙ) uπόtρχοuν περισσότερες οιπό τέσσερες (4) θέσεις φορτοεκφόρ

τωσης προ'ίόντων κοιτη-Υορίοις Ι ή ΙΙ οιποιιτείτοιι ημιμόνιμο οιφροποιητικό 
'σίιστημοι ποΙ) θοι κοιλίιπτει όλο το χώρο των δροιστηριοτήτων της φορτο-
εκφόρτωσης. " 
Η οιποιι τοίιμενη ελόtχιστη ποιροχή οιφροδισιλίιμοιτος είνοιι 4,1 LΙΤ / 

ΜΙΝ/Μ2 οριζόντιοις επιφόtνειoιί;. 
Ο ελόtχιστoς χρόνος εφoιρμo-rής είνοιι 30 ΜΙΝ. 

4.4.3 ΣΎ'ΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟ1" ΨΎ'ΞΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η ψίιξη των δεξοιμενών οιτμοσφΟΙιΡικής πίεσης κoιτόt την διόtρκειoι της 

πuρόσβεσης είνοιι επιβεβλημένη προκειμένοΙ) νοι οιuξηθεί η ικοινότητοι 
οιντοχής των μετόtλλων, νοι δοθεί χρόνος -ΥΙΟΙ την επέμβοιση κοιι νοι κροι-
τηθόίιν τοι πuροσβεστικόt σuστήμοιτοι σε κοιλή κoιτόtστoιση. ' 

Eι~ικότερoι η ψύξη της δεξοιμενής κoιτόt την διόtρκειoι της ΠUΡΚΟΙ-Υιόtς 
μοις ποιρέχει τις πιο κόtτω περιπτώσεις προστοισίοις: 

Δεξοιμενές στοιθερής οροφής. 

Αuξόtνετοιι ο χρόνος οιντοχής των μετόtλλων, ειδικόt στην περιοχή 
πόtνω οιπό τη φλε-Υόμενη επιφόtνειoι κοιι οιποφεύ-Υετοιι η σύντομη κoιτόtρ
ρεuση,των τoιχωμόtτων ποι) σuμποιροισύροuν κοιι θοι κοιτοιστρέψοuν το 
οιφροποιητικό σύστημοι τις δεξοιμενής. 

, Δεξοιμενές πλωτής οροφής. 
" Περιoρίζoν:tάι οι δΙΟ-Υκώσεις κοιι ποιροιμορφώσεις το,Ι) κελύφοuς οιπό, 
τη θερμική διοιστολή λό-Υω πιθοινής εσωτερικής oινόtφλεξης. Αuτό έχει 
οιποτέλεσμοι την περιορισμένη εκροή οινοιφλέξιμοΙ) προϊόντος ή οιερίοΙ) 
κοιι τη διοιτήρηση της ΠUΡΚΟΙ-Υιόtς uπό έλεπο, μέχρι την τελική κoιτόt
σβεση. 

Δεξοιμενές στοιθερής ή πλωτής οροφής (ποιροικείμενες). 

Προστοιτεύετοιι η δεξοιμενή οιπό oινόtψλεξη ποΙ) έχει εκδηλωθεί σε ποι
ροικείμενη δεξοιμενή. Σε περίπτωση εκδήλωσης ΠUΡΚΟΙ-Υιόtς σε μιοι δεξοι
μενή είνοιι uποχρεωτικό νοι ψuχθεί η ίδιοι δεξοιμενή κοιι οινΟΙ-Υκοιίο νοι ψu
χθούν οι ποιροικείμενες. Η επιλo-rή ψύξης των -Υειτονικών δεξοιμενών -Υί
νετοιι με κριτήριοι την οιπόστοιση, την φoρόt τοΙ) οινέμοΙ) κοιι την ικοινότητοι 
της, σuνολικής ποιροχής νερού τοΙ) liLxtiIou. 
2. προΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Σ1"ΣΤΗΜΑ-

ΤΩΝ ΝΕΡΟ1" ΨΎ'ΞΗΣ 

, Δεξοιμενές με προϊόντοι κοιτη-Υορίοις Ι ή ΙΙ, κοιθώς κοιι 'δεξοιμενές με 
προϊόντοι κοιτη-Υορίοις ΠΙ, ποΙ) δεν ixouv θερμική μόνωση κοιι βρίσκοντοιι 
σε όιπόστοιση μικρότερη των 20 μέτρων οιπό δεξοιμενές με προϊόντοι κοι
τη-Υορίοις Ι ή Π, οιποιιτούν μόνιμοι σuστήμοιτοι νερού ψύξης, σύμφωνοι με 
τοι πεΡΙ-Υροιψόμενοι στη auviXELoι. ' 
3. Σ1"ΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟ1" Ψ1"ΞΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ορο

ΦΗΣ 
Το σίιστημοι uποχρεωτικόt περιλoιμβόtνει περιψερειοική ψύξη τοΙ) κελύ

<pouc; της δεξοιμενής κοιι ~πoτελείτoιι οιπό: 
- Κεντρικό ΟΙ-Υωγό νερού, ποΙ) έχει λήψη οιπό το κεντρικό uδροδοτικό 
πuροσβεστικό Bixtuo μέσω βάννσις, ποΙ) βρίσκετοιι εκτός της λεκάνης 

oισφόtλειoις της δ,εξοιμενής. 

- Κuκλικό δισινομέοι ποιροχής νερού, με μορφή 2 ημιδοικτuλίων ή 1 δοι
κτuλίοu, ποι) περικλείει τη δεξοιμενή στο πόtνω μέρος τοΙ) περιφερειοικού 
xeλίIcpouc; της, σε οιπόστοιση περίποΙ) 50-60 εΚOΙΤOGτόt κόtτω οιπό την ' 
οροφή της. 

- Ακροφύσιοι (SΡήnklers) διοιτεΤΟΙ-Υμένοι επί τοι) διοινομέοι κοιι, τοΠοθε
τημένοι uπό στοιθερή -Υωνίοι εκροής ως προς το περιφερειοικό κέλuφoc; 
της δεξοιμενής, ώστε νοι διοιβρέχετοιι όλο το περιφερειοικό κέλuφος της 
δεξοιμενής ομοιόμορφοι. Σuνιστώντοιι οικροφίισιοι τίιποΙ) ριπιδίοu. 

- Στην περίπτωση διοινομέοι με δuό ημιδοικτuλίοuς, σίιστημσι έκπλuσης 
κοιι oιπoστρόtπισης των ΟΙ-Υω-Υών. 

Το σύστημοι κοιτόtκλuσης της οροφής της δεξοιμενής με νερό είνοιι 
πρooιιpετικό.~ 

Η ψύξη της οροφής δεν είνοιι ζωΤίκής σημοισίσις, -Υισιτί -yενικόt δεν δέ
χετοιι η οροφή σημoιντf:Κό ποσοστό θερμότητοις οιπό σtκτινoβoλίoι. Σε πε
ρίπτωση δε oινόtφλεξης της ίδιοις της δεξοιμενής, σuνήθως, η οροφή εκτι~ 
νόtσσετoιι κοιι κοιτοιστρέφετοιι το σύστημοι ψύξης ποΙ) βρίσκετοιι οιπό πόtνω 
της. 

- Eόtν uπόtρχει ε-Υκοιτεστημένο τέτοιο σίιστημοι, οιuτό πρέπει οιποιροιιτή
τως νοι είνοιι τελείως oινεξόtρτητo της περιψερειοικής ψύξης τοι) περιφε
ρειοικού κελίιψοuς της δεξοιμενής, με σινεξόtρτητες βόtννες ενεΡ-Υοποίησης 
κοιι οιπομόνωσης. 

4. ΣΎ'ΣΤΗΜΑΤ Α ΝΕΡΟ1" ΨΎ'ΞΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΛΩΤΗΣ ορο
ΦΗΣ 

Το σίιστημοι uποχρεωτικόt εχτελεί περιφερειοική ψίιξη τοι) περιφερειοι
κοίι κελύφόuς της δεξιχμενής κοιι οιποτελείτιχι ιχπό τιχ βoισικόt μέρη ποΙ) 
περι-yρόtφoντoιι στην προη-Υούμενη ποιρ. 3. 
Ο κuκλικός δισινομέιχς ποιροχής νερού τοποθετείτιχι έ,τσι ώστε νοι διοι

βρέχετιχι ομοιόμορφιχ όλο το περιφερειιχκό κέλuφος της δεξοιμενής κόtτω 
οιπό το οινώτοιτο επιτρεπτό ίιΦος πλήρωσης της δεξοιμενής. 

5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 1"ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ1" 
Τοι πιο κόtτω στοιχείοι οιφορούν στις δεξοιμενές στοιθερής σιλλόt κοιι 

πλωτής οροφής. 
- Ο κuκλικός διοινομέοις ποιροχής νερού τoπoθετείτ~ί σε ιχπόστοισή 40-
50 έκοιτοστών ιχπό το περιφερειοικό κέλuφος της δεξοιμενής, πoιρoικόt
μπτοντοις :iις οιφρογεννήτριες κιχι touc; ΟΙ-Υω-Υοίις. 
- Η τοποθέτηση τοι) xuxλιxoiI δισινομέοι ποιροχής νεροίι -Υίνετοιι: 

Πόtνω στοι οιντερείσμοιτοι των δεξοιμενών πλωτής οροφής κοιι σε οιπό
στοιση 50-70 εκοιτοστών οιπό το κόtτω μέρος της πλοιτφόρμοις. 
Πάνω σε ειδικές μετσιλλικές βάσεις, στηΡΙ-Υμένες ή κολλημένες στη 

δεξοιμενή στοιθερής οροφής κοιι σε οιπόστοιση 50~60 εκοιτοστών οιπό το 
, όtνω όtκρo τοι) περιφερειοικού κελύψοuς. 
- Τιχ οικροφίισιοι 'tou' χuxλIxoiI δισινομέοι ποιροχής νερού είνοιι τuποποιη
μένοι με τοι οικόλοuθιχ χιχροικτηριστικά: . 

Υλικό: Ορείχοιλχος επινικελωμένος ή οινοξείδωτο μέτσιλλο. 
Ονομοιστική πιχροχή: 7 LIT/MIN, 14 LIT/MIN, 28 LΙΤ/ΜΙΝ σε 5 

BAR. 1"πόtρχοuν κιχι σε όtλλιx με-Υέθη. 
. Σχήμιχ εκτόξεuσης: Μορφή βεντόtλιoις με όtνoι-yμoι 1600. 
Bόtση: Αρσενικό σπείρωμοι 1/2 ή 3/4. 1" πόtρχοuν κοιι όtλλoι με-Υέθη. 
Γωνίοι τοποθέτησης: ΗερίποΙ) 700 πόtνω οιπό τον ορίζοντοι. 
Αποιιτούμενη ποιροχή νερού: 2 LΙΤ /ΜΙΝ/Μ2 επιφόtνει<Xς τοι) περιφε-

ρειοικού κελύφοuς. 
Η σuνολική οιποιίτηση σε νερό ψίιξης κόtθε δεξιχμενής, είνοιι ο πoιρόt

-Υων ποΙ) θοι ~oιθoρίσει την ποιροχή των ιχκροφuσίων κοιι το σuνολικό 'touc; 
οιριθμό. 

Ειδικά γιιχ το σύστημοι xoιtόtxλuaTjC; με νερό της οροφής δεξοιμενών 
στοιθερής οροφής: 

- Το οικροφύσιο τοποθετείτοιι στο κέντρο της οροφής κιχι έχει -Υωνίιχ 
εκτόξεuσης.150 0 • 

- Η οιποιιτούμενη ποιροχή είνοιι 50 λίτροι οινά ώροι κοιι τετρ. μέτρο επι-
φόtνειoις οροφής. , 
4.4.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ AEKANQN ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΑΦΡΟ 

Αποιιτείτοιι σε όλες τις περίπτωσ?1ς όποΙ) η λεκόtνη περιέχει έστω κοιι 
, μιιχ δεξοιμενή με προϊόν Ι ή ΙΙ. = """-. . , 

Η προστοισίοι γίνετοιι με οιφρογεννήτριες χειρός, ποιροχής 200 - 250/ 
LΙΤ /ΜΙΝ πo~ λεΙΤΟUΡ-Υούν με ένοιν οιπό touc; εξής δuό τρόποuς: 
- Η ποιροχή τοι) οιφροδιοιλίιμοιτος λoιμβόtνετoιι οιπό το· ε-rκoιτεστημένo 
γιοι την προστοισίοι των δεξοιμενών μόνιμοil"ημ~μόνιμο οιφροποιητικό 
σύστημοι, με ελοιστικούς σωλήνες σuνδεόμενοuς σε κ~,ό;~ηλ~.MΨεις. 

- Η ποιροχή νερού λoιμβόtνετoιι από το uδροδοτικό πuροσβε~κό δί
xtuo με ελοιστιχούς σωλήνες σuνοεόμενοuς σε x~τόtλληλες θέσεις κοιι 

fι • 
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, ~,-Π~ει σε ετοιμότητοι η οιποιιτοϊιμενη ποσότητοι οιφρογόνοιι σε δοχείοι 
'.,.:!ρητόι, αλλόι και το κατόιλληλο προσωπικό χειρισμοϊι όλων οιιιτών. 

Ι) οφιθμός των αφρογέννητριών και ο ελόιχιστος απαιτοϊιμενος χρό
νοι; εφcφμογής, φοιίνονται στοιις παρακόιτω πίνακες: 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡlθΜΟΣ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 
&άμεΤΡος της μετru.ιitερης 
δeξψνής της λεώνης 

Μέχρι 19,5 ιUτpot 
19,5 - 36 ι. 

Μνω otπό 36 ιUτpot 

ΕΛΑΧιΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜσΓΗΣ 
Διάμετροι; της μετotλιitερης 
δεξotμενής της λεώνης 

Μέχρι 10,5 ιιέτρot 
10,5 - 28,5 • 
πω otπό 28,5 ιιέτρot 

, Ελάχιστοι; otριθιιός 
otφροτεννητριών 

1 
2 
3 

, Ελάχιστος χΡόνος 
εφotριιοτής 

10 ΜΙΝ 
20 ΜΙΝ 
30 ΜΙΝ 

Οι παροχές οιιιτές είναι επιπλέον των παροχών αφροϊι ποιι απαιτοίιν 
οι δεξοιμενές για την πιιρόσβεσή τοιις. 

Σε περίπτωση ποιι δεν έχοιιν προβλεφθεί οί παραπόινω ,οιφρογεννή
τριεc;'χειρός, μπορόίιν εναλλοικτικά να, εγκαταστοιθοϊιν μόνιμα σιιστή-
μαιτα οιφρογεννητριών. . 

Οι αφρογεννήτριες οιιιτές τοποθετοϊιντοιΊ περιφερειακά της λεκάνης, 1 
ή 2 σε κόιθε πλειιρά κοιι λαμβάνοιιν όιφροδιάλιιμα από οιιιτόνομο αφ ρο
ποιητικό σϊιστημα (σιινήθως το σϊιστημοι ποιι προστατέίιει τις δεξαμε
νές). 

Η αποιιτοϊιμενη παροχή αφροδιαλίιματος είνοιι 4,1 LIT/MIN/M2 
ελεϊιθερης επιφάνειοις της λεκόινης. 

Ο ελ&χιστος Ίιρόνος εφοιρμογής είνοιι 3.0 ΜΙΝ. 
4.4.5 ΠΡΟΣθΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Με τον όρο πρόσθετοι μέτρα, εννοοϊιμε σειρά προστατειιτικών μέτρων, ' 

ποιι αUΞάνoIIν το βοιθμό οισφάλειοιι; της περιοχής. 

Τα μέτροι οιιιτά είναι: 

- Αφροποιητικό σίιστημοι των δεξαμενών ανεξάρτητα των πρoiίπoθέ
σεων των ποιρ. 4.4.2.2.Α κοιι 4.4.2.3.Α. ' 
- Μόνιμο σϊιστημοι ψίιξης των δεξοιμενών ανεξόιρτητο των πρoiίπoθέ" 
σεων της παρ. 4.4.3.2. ' 
- Εγκοιτάσταση ιχντιπιιρικοϊι τοιχείοιι (FIRE WALL). 
Η επιβολή πρόσθετων μέτρων προστασίοις κοιθώς και οι περιπτώσεις 

ποιι οιιιτά απαιτοίιντοιι, αποφοισίζοντοιι από τον Ύ ποιιργό ΒΕΤ. 

Ο 1"ποΙΙργός ΒΕΤ, επίσης, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις νοι επι
βάλει πρόσθετα μέτροι προστοισίοις πέροιν των ποιροιπάνω ανοιφερομέ
νων. 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις εγκοιταστόισεων πόιι ιιφίστανται εφόσον 
οι 'οιποστόισεις ορισμένων δεξαμενών τοιις δεν. πληροίιν τις οιπαιτήσεις 
τοιι Π.Δ. 44/1987, τοιις επιβόιλλοντοιι τα παροικάτω μέτροι: 
1. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ' ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΠ 
Α. ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Δεξαμενές διαμέτροιι μικρότερης ή ίσης των 10 μέτρων, απέχοιισες 
μετοιξίι τοιις οιποστάσεις μικρότερες των κοιθοριζομένων άτο Π.Δ. 44/ 
1987 και εφόσον το σϊινολο της χωρητικότητάς τοιις δεν ιιπερβοιίνει τα 
8.0.0.0 κιιβ. μέτρα, θεωροίιντοιι ως μια δεξαμενή κατά τον ιιπολογισμό 
της μέγιστης οιποιιτοίιμενης παροχής στη διισμενέστερη περίπτωση φω
τιάς, σϊιμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 4.4.9.6. 

Εάν το σϊινολο της χωρητικότητάς τοιις δεν' ιιπερβαίνει τοι 3 . .0.0.0 
κιιβ. μέτροι κοιι η οιπόστοιση της οποιοισδήποτε οικροιίοις δεξαμενής της 
ομόιδcxc; από την πλησιέστερη γειτονική εΚJ(ι,ι; oμόιδιXc;, είναι μεγιχλίιτερη 
ή ίση των 8 μέτρων, καθώς και οιν τό σtιvολο της χωp~τιχότητάς τοιις 
ιιπερβοιίνει τα 3.σ.ο.οκιιβ. μέτρ·(μέχρι 8 . .0.0.0 κ~β.μέτρα) κοιι η ποιροι
πάνω απόστοιση είναι μεγΑΧuτερη ή ίση των 13 μέτρων, δεν οιποιιτείτοιι 
για την ομάδα των δεξαμενών όιλλο πρόσθετο μέτρο πιιροισφάλειας. 

Εάν η οποιαδήποτε δεξοιμενή περιέχει καϊισιμο κατηγορίοις Ι ή 11 και 
οι 7Τh:ραπάνω οιποστόισειι:; είναι μικρότερες των 8 ή των 13 μέτρων οιντί
στοι;.ια και μέχρι ~, ~τpα, θα διαχωρίζετοιι η ακροιία δεξοιμενή της ομά
δας α~{ην_~"',ι~ιέστερη εκτός ofLιXSCXC;, με πιιράντοχο τοίχο ίιψοιις ίσοιι 
προς τα 4/5 τοιι ιιπεράνω τοιι φιισικοϊι εδιΧφοιις ίιψοιις της ιιψηλότερης 
των δUo δεξαμενών. 

Σε περίπτωση ποιι ο πιιράντοχoc; τοίχος δεν μπορεί να κατασκειιασθεί 
γιοι τεχνικοίις λόγοιις (π.χ. οιχοιτιχλληλότητα εδάφοιις κ.τ.λ.), κοιθώς 
κοιι στις περιπτώσεις ποιι οι πClφαπόινω αποστάσεις είναι μικρότερες των 
5 μέτρων, τότε η πλησιέστερη γειτονική δεξοιμενή θοι λοιμβάνετοιι προ
σθετικά ιιπόψη κοιτά τον ιιπολογισμό της μέγιστης οιποιιτοϊιμενης ποιρο
χής στη διισμενέστερη περίπτωση φωτιάς, σϊιμφωιιοι με τις οιποιιτήσεις 
της ποιρ. 4.4.9.6. Σ' οιιιτήν την περίπτωση κοιι οι δεξοιμενές ποιι περιέ
χοιιν προϊόντοι κοιτηγοριάς 111 πρέπει νοι διαθέτοιιν μόνιμο ή ημιμόνιμο 
οιφροποιητικό σίιστημα. 

Β.ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

, Δεξαμενές διαμlτpoII μεγιχλίιτερης των 1 σ μέτρων καθώς κοιι δεξοι
μενές 'διαμέτροιι μικρότερης ή ίσης των 1 σ μέτρων, ποιι δεν μποροϊιν 
όμως να σιιμπεριληφθοίιν σε κάποιοι ομόιδοι δεξoιμε~ών, θεωροϊινται με
μονωμένες. 

Εόιν η οποιοιδήποτε δεξαμενή περιέχει κοιϊισιμο κοιτηγορίοις Ι ή 11 κοιι 
οιπέχει οιπό γειτονικές της δεξοιμενές αποστόισεις μικρότερες οιπό τις κοι
θοριζόμενες στο Π.Δ. 44/1987 κοιι μέχρι 5 μέτρα, πρέπει να διοιχωρί
ζετοιι οιπό αιιτές με πιιρόιντοχο τοίχο ίιψοιις'ίσοιι προς τα 4/5 τοιι ιιπε
ράνω τοιι φιισικοϊι εδάφοιις ίιψοιις της ιιψηλότερης των δUo δεξοιμενών. 

Σε περίπτωση ποιι ο π,ιιράντοχος τοίχος δεν μπορεί νοι κοιτασκειιοισθεί 
για ,τεχνικοίις λόγοιις κοιθώς και σε περίπτωση ποιι οι αποστάσεις οιιιτές 
είνοιι μικρότερες ,των 5 μέτρων, τότε οι δεξοιμενές αντιμετωπίζοντοιι 
ιχντίστοιχοι όπως στην παροιπάνω ποιρ. Α. 

2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΎ ΟIΚΟΠΕ
ΔΟΎ 

Α. ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Εάν η οποιαδήποτε δεξοιμενή της ομόιδοις περιέχει πετρελοιιοειδές κοι
τηγορίοις Ι ή 11 κοιι η οποιοιδήποτε ακραία δεξοιμενή της ofLιXSCXC; οιπέχει 
οιπό τοι όρια τοιι οίχοπέδοιι όιπόστοιση μικρότερη οιπό την καθοριζόμενη 

, στο Π.Δ. 44/1987 κοιι η γειτονική περιοχή είiιαι κοιτοικημένη ή δοι
σική, η οιχροιία δεξοιμενή θα διοιχωρίζεται οιπό το οιντίστοιχο όριο τοιι οι
κοπέδοιι με πιιράντοχο τοίχο ίιψοιις ίσοιι προς τοι 4/5 ιιπερόινω τοιι φιισι
κοίι εδάφοιις ίιψοιις της. 

Σε περίπτωση ποιι ο πιιράντοχος τοίχος δεν μπορεί νοι κοιτοισκειιοισθεί 
γιοι τιχνικοίις λόγοιις (π.χ. οικοιτιχλληλότητοι εδιΧφοιις κ.τ.λ.), καθώς 
στις περιπτώσεις ποιι οι ποιροιπάνω αποστάσεις είναι μικρότερες των 5 
μέτρων, τότε και οι δεξοιμενές ποιι περιέχοιιν προϊόντα κατηγορίcxc; ΠΙ 
θοι διοιθέτοιιν μόνιμο ή ημιμόνιμο οιφροποιητικό σίιστημοι. 
Β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Εάν οποιαδήποτε τέτοια δεξοιμενή περιέχει κοιίισιμο κατηγορίας Ι ή Π 
οιπέχει οιπό τα όρια τοιι οικοπέδοιι οιπόστοιση μικρότερη οιπό την κοιθορι
ζόμενη στο Π.Δ. 44/1987 και η γειτονική περιοχή είνοιι κοιτοικημένη ή 
δοισική, πρέπει να διοιχωρίζετοιι οιπό το αντίστοιχο όριο τοιι οικοπέδοιι με 
πιιράντοχο τοίχο ίιψοιις ίσοιι προς τοι 4/5 τοιι ιιπεράνω τοιι φιισικοίι εδά-
φοιις ίιψοιις της.' , 

Σε περίπτωση ποιι ο ΠIIρ~ντoχoς τοίχος δεν μπop~ί νοι κοιτοισκειιοισθεί 
γιοι τεχνικοϊις λόγοιις (π.χ. οικοιτιχλληλότητοι εδόιφοιις κ.τ.λ.), κοιθώς 
και στις περιπτώσεις ποιι οι παραπάνω οιποστάσεις είνοιι μικρότερες των 
5 μέτρων, τότε και οι δεξαμενές ποιι περιέχοιιν προϊόνtα κατηγορίας 
111, πρέπει να διαθέτοιιν, μόνιμο ή ημιμόνιμο οιφροποιητικό σίιστημα.' 
3. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Εόιν σε οποιοδήποτε ιxvτλιoστόισιo ή γέμιστήριο δεν τηροϊιντοιι οι απο
στάσεις ποιι καθορίζονται στο Π.Δ. 44/1987 απαραίτητα να ιιπάρχοιιν, 
επιπλέον των καθοριζομένων με την ποιροϊισα απόφαση μέτρων πιιρο
προστοισίας και τα ακόλοιιθα: 

Γ εμιστήρια 

Ένcxc; τροχήλατος πιιροσβεστήρας σκόνης των 5.0 KGS για κόιθε 4 
νησίδες (διπλές θέσεις φόρτωσης). 

Α ιιτλιοστόισια 

Ένας τροχήλοιτος πιιροσβεστήρας σκόνης των 5.0 KGS ανά 2.0.0 
τετρ. μέτρα επιφάνειας, για αντλιοστάσια ποιι περιλαμβάνοιιν ιχντλίες 
προϊόντων Ι ή 11. 
4.4.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΗΣ ΒΠΙΟ

ΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Το κεφάλαιο αιιτό αφορά στοιις σταθμοϊις φόρτωσης (γεμιστήρια) βιι

τιοφόρων αιιτοκινήτων και φορτοεκφόρτωσης σιδηροδρομικών βαγο
'Υιών. 

2. προΥΠΟθΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

, Τα αφροποιητικά μέσα αποιιτοίινται σε κάθε περίπτωση ποιι μεταξίι 
των διακινοιιμένων από το σταθμό προϊόντων πεpιλoιμβάνoVται και προ-
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ϊόντοι xoιτηγoρΊCXς Ι ή 11. 
Το είδος των ΟΙΠΟΙΙΤΟΙιμενων οιφροποιητιχών μεσων εξoιρτόtτoιιoιπό ΤΌ 

μiγεθoς τοιι στοιθμοίι. 

Η οιποιιτουμενη ελόtχιστη ποσότητοι οιφρου πρέπει νοι εποιρχεί γιοι λει
ΤΟΙιΡτίοι των οιφροποιητιχών μέσων γιοι 30 λεπτόt τoIιλόtχιστoν. 
3. ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ ΒΠΙΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Το ΤΙιπιχό γεμιστήριο βΙιτιοφόρων ΟΙΙιτοχινήτων οιποτελείτοιι οιπό 
οιριθμό πoιρCXΛΛήλων επιμήχων νησίδων, που xόtθε μιοι έχει οιπό δίιο θέ
σεις βυτίων προς βόρτωση, μιοι οιπό xόtθε πλεIιρόt της νησίδCXς. 

Mεγόtλoι γεμιστήριοι, με πόtνω οιπό 6 νησίδες, πρέπει νοι έΧΟΙιν μόνιμο 
σiιστημoι xoιτόtXΛIισης CXφρoυ/νερoυ, που προστοιτευει όλη την έχτοιση 
των γεμιστηρίων ή μόνιΜCX εγxoιτεστημiyoι XCXllόIItCX οιφρου. 

Eλόtχιστη ποιροχή oιφρoxόtλυφης: 6,5 LIT/MIN/M2 οριζόντιοις επι
φόtνειcxς θέσεων φόρτωσης. 

ΠροχειμένοΙι περί μονίμων σIιστημόtτων: 

Το συστημοι oιφρoxόtλυφης είνοιι χωρισμένο σε ζώνες ποιι xόtθε μιοι 
προστοιτευει σε επόtρxειoι μιοι νησίδοι χοιι τις δίιο γειτονιΧές θέσεις φόρτω
σης. 

Ο οιφρός δtCXΙΙέμετcxι επιλεxτιxόt στις διόtφoρες ζώνες, CXIIόtλOTcx με τη 
θέση ΠΟΙι χρειόtζετoιι προστοισίοι. ' 

Αποιιτείτοιι ημιoιIιτόΜCXτη ενεργοποίηση. 

Γιοι τοι μιχρότεροι γεμιστήριοι, οιποιιτείτοιι η' προστοισίοι με χοινόνι 
οιφρου/νερόίι, ελόtχιστης ΠΟΙΡοχής 1.200 LΙΤ /ΜΙΝ χοιι εμβέλειοις 
35-40 μέτρων περίποΙι. ΑΙιτό μπορεί νοι είνοιι μόνιΜCX εγχοιτεστημένο ή 
κινητό, CXIIόtλOTCX με τις σΙιγχεχριμένες σΙινθήχες λειτoIιργίCXς. Στην περί
πτωση ποιι είνοιι χινητό, στοιθμευει υπoχρεωτιxόt στην περιοχή του γεμι
στηρίου. 

4. ΣΤΑθΜΟΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Β1'
ΤιΩΝ, 

Ο τuπιxός στοιθμός φορτοεχφόρτωσης σιδηροδρομΙΧών βΙιτίων είνοιι 
εΤXCXτεστημένoς δίπλοι σε ποιροιχοιμπτήριοι σιδηροδρομιχή γροιμμή, ΠΟΙι 
οιπομOllώνετοιι οιπό τις όtλλες γρoιμμiς. Το μέγεθοι; τοιι στοιθμου χοιροι
κτηρίζετοιι οιπό τον οιριθμό των βΙιτίων βοιγονιών ποιι Έξυπηρετουντοιι 
ΤΟΙΙιτόχΡOllοι. 

Γιοι ΤΟΙις μεγόtλoIις CTtcxθμοuς, oιυτoUι; δηλοιδή ποιι έχουν τη δυνοιτό
τητοι ΤΟΙΙιτόχρονης πλήρωσης 3 διοιδΟΧΙΧών βοιγονιώνχοιι όtνω, οιποιιτεί
τοιι μόνιμο συστημοι που προστοιτευει το στοιθμό σε μήχος 3 διοιδΟΧΙΧών 
βuτίων, δΗΛCXδή μιοι έχτοιση μήχους 40-45 μέτρων χαιι πλόtτoIις 6-7 μi
τρων. 

Το συστημοι είνοιι xoιτόtXΛυσης οιφρου/νερου, ελόtχιστης, ποιροχής 
oιφρoxόtλυφης 6,5 LΙΤ /ΜΙΝ/Μ2 οριζόντιοις επιφόtνειcxς. Πρόσθετη 
οιφροπροστοισίοι, xόtτω οιπό το βοιγόνι, με 4-6 οιχροφυσιοι οιφρου των 
100 LIT/MIN, με ημΙΟΙΙιτόμοιτη ενεΡτοποίηση, είνοιι οιποιροιίτητη. 

Γιοι τους μιxρoUι; στοιθμους, cxπcxιτοuντcXΙ oιφρoπoιητιxόt μέσοι, π.χ. 
XCXllόIItCX, με την ίδtcx ΙΧCXιιότητcx oιφρoxόtλIιΦης. ' 
4.4.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΜΕ ΑΦΡΟ 
, ' Αποιιτείτοιι προστοισίοι με οιφρό, πoιρόtλληλoι με την υποιρξη φορητών 
ΠΙιροσβεστήρων xoιτόtλληλoIι τυπου, σΈ όλες τις περιπτώσεις όποΙι σε 
ενιοιίο συτχρότημοι οιντλιοστοισίου /βοινοστοισίου, περιλoιμβόtνovτoιι 
cxντλίες προϊόντων Ι ή π: ' 

Eλόtχιστη ποιροχή oιφρoxόtλυφης: 4,1 LΙΤ /ΜΙΝ /Μ2 οριζόντιοις επι
φόtνειcxς. 

Η πρoστcxσίoι γίνε1ΟΙΙ με cxxpocpuatcx οιφρου ποιροχής 200-250 LΙΤ / 
ΜΙΝ ή οιφροτεννήτριες χειρός, όπως xoιτόt τoι'λoιπόt περιγρόtφOllτoιι στην 
πcxp. 4.4.4. , 
, Ποιρόμοιοι προστοισίοι μπορεί νοι επιβληθεί, xoιτόt την ευλσΥ.η χρίση 
της oιρμόδιCXς Πυροσβεστιχής Αρχής χοιι σε όtλλες περιοχές, όπως λεβη
τoστόtσιoι θέρμCXιισης μCXΖoυτ χ.λπ. 

Γιοι'την πρoστoισΊCX των πoιρoιπόtνω χώρων, εχτός οιπό οιφρό, η ΠΙιρο
σβεστιχή Αρχή δίινοιτοιι xoιτόt την χρίση της νοι xόtνει δε~τόt χοιι όtλλoι xcx-
τoισβεστιxόt υλιxόt. , '" 

4.4.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΦΡΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 
Στις προβλήτες διενεΡτουντοιι εχφορτώσεις δεξοιμενοπλοίων, γιοι την 

πλήρωση των δεξοιμενών των εγxoιτoιστόtσεων, CXΛΛόt χοιι σε ορισμένες 
περιπτώσεις, φορτώσεις μιχρών δεξοιμενοπλοίων ποιι διενεργουν CXIIEcpO
διοισμους. 

Aφρoπoιητιxόt μέσοι οιποιιτουντοιι σε xόtθε περίπτωση ΠΟΙι μετοιξυ των 
διcxxινοuμένων προϊόντων περιλoιμβόtνovτoιι προϊόντοι xoιτηγoρίcxς Ι ή Π. 
Τοι μέσοι oιuτόt οιποιιτονντοιι oινεξόtρτητoι οιπό την τυχόν προβλεπόμενη 
ποιρουσίοι πλοιοιρίοΙι (π.χ. ρυμΟΙιΛΧου επιφυλΟΙΧής), ποιι μπορεί νοι είνοιι 
εφοδιοισμέIιο με cxντίστoιχoι-ισoδυνoιμcx μέσοι. , 

Ο οιποιιτουμενος πυροσβεσΤΙΧός εξοπλισμός εξoιρτόtτoιι οιπό: 
Το μέγιστο μέγεθος των πλευριζόντων δεξοιμενοπλοίων. 

- Το μέγεθος τοιι προβλήτοι. --' 
- Τοιι τυπο χοιτοισχευής χοιι το Iιλtxό χοιτοισχεΙιής, τοιι προβλήτοι. 

- Άλλους πoιρόtγovτες, π.χ. ειδιχές συνθήχες γέιτvΊCXσης Χ.τ.λ. 

Ο εξοπλισμός προορίζετοιι rtcx την προστοισίοι χοιι του ίδιου ;tot1 προ
βλήτοι, μοιζί με τις πιΧνω σ' oιuτόν ευρισχόμενες εγxoιτoιστόtσεις, cxλ),:όt χοιι 
των δεξοιμενοπλοίων που πλευρίζΟΙιν σ' oιuτόν. 
Η προστοισίοι του ίδιοΙι του προβλήτοι είνοιι οιποιροιίτητη ότCXΙΙ είνοιι μ~

τCXΛΛιxής χοιτοισχευής. 

, Σcxιι βόtση τοιι υπολογισμου θεωρουμε την περίπτωση που οιντιμετω
πίζετοιι ΠIιρxoιγιόt στο μεγCXΛυτερoIι μεγέθΟΙις πλευρίζον δεξοιμενόπλοιο, 
ποιι εξΙιπηρετεί ο πρoβλήτcxς, oιτvoώντCXς την ενδεχόμενη ΤΟΙΙιτόχρονη 
ΠΟΙΡΟΙισίοι των όtλλων πλοίων. Αν οιποιιτείτοιι ιδιοπροστοισίοι τοιι προ
βλήτοι, οιυτή επιπροστίθετοιι. 
1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΡΟ 

Eλόtχιστη ποιροχή oιφρoδιCXΛυΜCXΤός. 
rtcx xόtθε θέση φορτοεχφόρτωσης, θοι είνοιι 100 ΧΙιβ. μέτροι oινόt ώροι 

χοιι CXIIόt 30 μέτροι μήΧΟΙις του μεγCXΛίιτερoυ ΠMυρίζOVΤCXς δεξοιμενο
πλοίου που μπορεί \ICX δεχθεί ο πρoβλήτcxς, με μέγιστο 500 ΧΙιβ. μέτροι 
oινόt ώροι. 

Η πίεση στοι Ιιδροστόμιοι πρέπει νοι είνοιι Iιπoχpεωτιxόt 5 BAR τoIιλόt-
χιιτtoll στη 'δυσμενέστερη περίπτωση. ' 

Eλόtχιστoς χρόνος εφοιρμογής: 30 λεπτόt. 
Η σΙινολΙΧή οιποιιτουμενη ποιροχή εΠΙΤIιτχόtνετoιι με στoιθερόt χοινόνιοι 

1 ή 2, τοποθετημένοι σε xoιτόtλληλoIις πυΡτους. 
Αποιιτείτοιι η χρήση χcxτόtλλJjλοu οιφρογόνου, π.χ. AFFF ή ποιρό-

μοιοΙι. , "'-
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΝΕΡΟ 

Αποιιτείτοιι οιριθμός σημείων IιδρoληΦίcxς οιπό το ΙιδροδΟΤΙΧό συ
στημοι, ποιι προχίιπτει CXIIόtλorCX με το μέγεθος χοιι τη διόtτoιξη ΤΟΙι προ-

βλήτοι. " 
Το υδροδοΤΙΧό συστημοι ΠΙιρόσβεσηί; όtπoτωίτoιι a'!':ό ,κεντΡΙΧό 

οιγωγό νεροίι με xoιτόtλληλo εξοπλισμό, που Otπολήγει σε διπλόt Ιιδροστό
μιοι 2,5 •• ΤOυλόtχιστOll CXIIόt 30 μέτροι μήχους του μεγCXΛυτερoυ πλευρί
ζοντος δεξοιμενοπλοίου ποιι μπορεί νοι δεχθεί ο πρoβλήτcxς. 
Η τροφοδότηση του διχτίιουτου προβλήτοι με νερό ΠΙιρόσβεσης, οινε

ξόtρτητoι οιπό τη θέση του προβλήτοι σε σχέση με την Ιιπόλοιπη εγxoιτόt
στοιση, επιτρέπετοιι νοι γίνετοιι με cxντλητιxό συτχρότημοι ποιι μπορεί νοι 
είνοιι χοινό χοιι γιοι τις oινόtγxες τοιι δ~τυoIι ΠΙιρόσβεσης της όλης εγχοι
τόtστoισης. 

Σε προβλήτες μετcxλλtxoίις, που οιποιιτουν ιδιοπροστοισίοι, Ιιπολοτίζε
τοιι μιοι επιπρόσθετη ποιροχή νερου μεποιροχή 8 LΙΤ /ΜΙΝ /Μ2 επιφόt
νειοις πλoιτφόρμCXς, γιοι τη λειτουΡτίοι, μόνιμου συστήΜCXτoς Φεχοισμοίι 
στοι υποστηλώμοιτοι χοιι τοι όtλλoι ενδεδειγμέ\ΙCX σημείοι της μετCXΛΛιxής 
χοιτοισχευής. 

Σημείοι IιδρoληΦίCXς προβλητών. 
Σε xoιτόtλληλες θέσεις τοιι προβλήτοι οιποιιτείτοιι νοι υπόtpχoIιν σημείοι 

λήΦης, στ cx οποίοι νοι μποροίιν νοι προσοιρμοσθουν «συνδεσμοι», ΠΟΙι νοι 
oιντoιπoxρίνovτoιι στις προδιοιγροιφές' διεθνoUς συνδέσμοΙι -ξηρόtς/ 
πλοίοΙι» (International ship/shore connection), γιοι τη δΙινοιτότητοι 
Ιιδροδότησης του οποιουδήποτε πλεΙιρίζοντός πλοίου, μέσω ελοιστιΧών 
σωλήνων, σε περίπτωση cxIIόtτχης. 

Ο διεθνής οιυτός συνδεσμοι; περιγρόtφετoιι στο Ι. ο. Τ. Τ .S. G. (Interna
tional Oil Tanker and Terιninal Safety Guide). 
Ο οιποιιτοίιμενος οιριθμός ΜΙ οι οιποιιτουμενες θέσεις των πoιρoιπόtνω 

διεθνών σΙινδέσμων, επιβόtλλoντoιι xoιτόt την χρίση των οιρμοδίων Αρ
χών. 

4.4.9 1'ΔΡΟΔΟTlΚΟ Π1'ΡΟΣΒΕΣΤιΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το ΙιδροδΟΤΙΧό ΠIιρ~σβεστίxό συστημοι πρέπει νοι περιλoιμβόtνει~ 

, .: Την πηγή~τρoφoδ!?σ~cxς νεροίι. 
- Το σuστημcx~'cxντλιών:, , 
- Το δίχτΙιΟ διοινομής. "ο .. ~ •• 

- Τις uδρολήΦeις ΧΙΧΙ τις πιχροχέι:;. ) 
2. ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟ1' 
Η πηγή τρocpoδoσίcxς οιποιιτείτοιι νοιείνοιι εποιρΧής Ύιcx~σ.!t~εχή πυρό

σβεση τoIιλόtχιστoν επί ,τρεις ώρες με τη .μέγίστη οιπιχιτο.:ιμενη πιχ
ροχή». Μπορείνιχ χpησίμo*OIέ~~ι..εί~.Tλ~~ό εί~~σάινό νερό. Σcxιι 
πηγή τρoφoδoσίcxς χρησιμοποιοίιντοιι:, ,)~...." 

(οι) Aνεξόtντλητη πηγή, όπως δίχτυο πόλεωι;, θόt)"ιxσσιx, 'λίμνη ή πο-
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'(;'~" φU('iικi) ή τεχνητή, απ' όπου γίνεται απευθείιχς άντληση. 

β) l!.εξc;μιIlές μετοιλλι.χές ή από οπλισμένο σκυρόδεμα υπόγειες ή 
~!JΠ~;r:~'!ί>t';~ 

. Αν τι: νερό που ιtντιστoιχεί στη συνολική χωρητικότητα των δεξαμε
'!ών τηι; πιψίπτωσης (β) δεν επαρκεί για 3 ώρες, επιτρέπεται η τιχυτό
χρovη μετόtπιση νερού προι; τις δεξαμενές αυτές με ιχπευθείιχς μετόtγ
γιση "ερο\) προι; τις δεξαμενές αυτές με απευθείιχς όtντληση ιχπό ανεξόι
ντλητ'l) πηγή ώστε νιχ επιτυγχάνετιχι' τελικόt η απαιτούμενη συνεχής 
3ωρη λειτουργίΙΧ. Πpoiίπόθεση είναι τότε η ύποιρξηενός όtλλoυ ανεξόtp
τητου (ιχπό τις κύριες ιχντλίες πυρόσβεσης) κιχι ιχξιόπιστου ιχντλιοστα
σίου μετόtγγισης που θιχ συνεκτιμηθεί μαζί με τις υπόλοιπες συνθήκες 
Ύtot τη σχετική έγκριση από τις ιχρμόδιες αρχές. 

3. ΣΤΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 
Οι πυροσβεστικές αντλίει;, 2 ή 3 σε αριθμό, απαιτείτιχι νιχ είναι συγχε

ντρωμένες στον ίδιο χώρο και νιχ έχουν κατόtθλιφη σε κοινό διοινομέιχ. 

Ειδι.χότερα: ' 
- Εάν ιχυτές είναι 2, τότε η ιχντλία της πρώτης ενεργοποίησης θΙΧ είναι 
ηλεκτροκίνητη ή ιχυτόνομης κίνησηι; κιχι θα πιχρέχει τη μέγιστη απιχι
τούμενη πιχροχή σε νερό. 

Η ιxντλloι της δεύτερης ενεργοποίησης θα είνοιι ιχυτόνομης κίνησης με 
μηχανή εσωτερικής καύσης της ίδιιχς τoυλόtχιστoν παροχής και πίεσης 
κω θεωρείτιχι εφεδρι.χή. Αυτή θιχ είναι εφοδιασμένη με την απαριχίτητη 
δεξαμενή κιχυσίμου Ύια 8 ώρες, ώστε νιχ εξιχσφαλίζεται η ιχνεξιχρτησίιχ 
του ιχντλιοστασίου ιχπό ενδεχόμενη ηλεΚτΡι.χή διακοπή; 

το σύστημα αυτό παρέχει 100% εφεδρεία. 
- Εάν ιχυτές είνιχι 3 τότε η αντλίιχ της πρώτης ενεργοποίησης ιχπιχιτεί
τιχι νιχ είνιχι ηλεκτροκίνητη ή αυτόνομης κίνησης και νιχ πιχρέχει το 50% 
της μέγιστης ιχπιχιτούμενης παροχής, σε νερό. Η ιχντλία της δεύτερης 
ενεργοποίησης ιχπιχιτείται να είνιχι αυτόνομης κίνησης με μηχανή εσω
τερι.χής κιχύσης της ίδιιχς παροχής κιχι πίεσης με την πρώτη. 

Οι πιxpαπόtVω 2 ιχντλίεςθα εξασφαλίζουν, σε σύγχρονη παpόtλληλη 
λειτουργίΙΧ, τη συνολική μέγιστη απαίτηση σε νερό. Η τρίτη πυροσβε
στι.χή ιχντλία, ιχυτόνομης κίνησης με μηχανή εσωτερικής κιχύσης επί
σης, χαροιχτηρίζετοιι σαν εφεδρι.χή κιχι έχει τις ίδιες τουλόιχιστον προδια
Ύριχφές σε πιχροχή' χοιι πίεση με τις δύο προηΎούμενες. 
Η εγχατόιστιχση δεξιχμενών κιχυσίμου Ύια 8 ώρες και ΎΙΙΧ τις 2 ντηζε

λοκίνητες ιχντλίες εξιχσφαλίζουν και στην περίπτωση ιχυτή την ανεξαρ
τησίΙΧ του ιχντλιοστασίοίι οιπό ενδεχόμενη ηλεκτρική διοιχοπή, 

Το σύστημα αυτό παρέχει 50% εφεδρείιχ. 
Η διιχσφόιλιση της κoιτoιλληλότητcxι; των πυροσβεστικών ιχντλιών επι

βόtλλει επιλογή ιχντλιών φυΎοκεντρι.χού ΤUπoυ με πεπλατυσμένη χαριχ
κτηριστική κοιμπύλη λειτoυPΎίcxι;, με δυνιχτότητιχ λειτουργίιχι; τους με 
κλειστή κoιτόtθλιφη ΎΙΙΧ ιχρκετό χρόνο χωρτίς εκδήλωση ζημιόιι;. Η επι
λογή του συγχεκριμένου τύπου των ιχντλιών και του τΡόπου εΎκατόιστα
σής τους είναι υποχρεωτικό να Ύίνετιχι με βόtση τοι στοιχεία Ύενικής διόt-
τοιξης καιυπολογισμού. '" 
Ο τύποι; της πυροσβεστι.χής αντλίιχς που θα χρησιμοποιηθεί θοι δη

λώνεται και θα εγχρίνετιχι από την ιχρμόδια αρχή. 

Ποιροχή και πίεση σχεδιασμού των αντλιών: 

Η πιχροχή σχεδιασμού θιχ προκύπτει ιχπό τη μέγιστη ιχποιιτούμενη 
παροχή πυρόσβεσης της εγχατόιστασης (βλέπε κατωτέρω) κιχι θα είνιχι 
ίση προι; το 100% ή 50% ανόιλογα, αν επιλέγεται αντίστοιχα σύστημα 
2 ή 3 ιχντλιών. . 
Η πίεση σχεδιιχσμού θα καθορίζετιχι κατόπιν υδραυλικών υπολΟΎΙ

.σμών έτσι ώστε,' όταν το σύστημα των αντλιών ιχποδίδει τη μέγιστη 
απαιτούμενη παροχή, οι πιέσεις σε όλα τα σημείοι του δικτύου διανομής 
οιχόμη κιχι στα πιο απομιχκρυσμένιχ να διιχτηρούνται στιχ απαριχίτητιχ 

επίπεδα λειτουΡΎίιχς. 
Πσιίρνοντιχς υπόφη την απαιτούμενη πίεση λειτoυpγίcxι; των διαφό

ρων εγχιχτεστημένων συστημόtτων ή του φορητού εξοπλισμού πυρόσβε
σης, θα προκύπτει σαν γενικός κιχνόνας, που ισχύέΙ ακόμα κοιι για τις 
πολύ μικρήι; έκτιχσης επίπεδες εΎκαταστόtσεις με επαρκούς διοιμέτΡου 
δίχτυο διανομήι;, ότι ιχπιχιτούνται αντλίες με πίεση xατόtθλιΦτις τουλόιχι
στον 8 BAR. 

Σύστημιχ ενεργοποίησης: 

Οι ιχντλίες πυρόσβεσης μπορούν να ενεΡΎοποιούντιχι με διόtφopoυς 
τρόπους, την απλούστερη περίπτωση της θέσης σε λειτουργία μέσιχ από' 
το ιχντλΙΟQ1όισιο, τον τηλεχειρισμό με τη βοήθεια ηλεΚτΡικήι; σύνδεσης 
από διόιφορα επιλεγμένα απομοιχρυσμένα σημείΙΧ ελέγχου ωι; τέλος την 
πιο εξελιΎμένη π~ση rcλήΡο.υς.αUΤΟμι!'tόποίηόηι;, οπότε η θέση σε 
λειτουργίΙΧ ~Ι oιυτόμιiταμετo όtνoΙΎμα των βανών ή κρουνών του 
δικτύου ή τέλος με πιο περίπλοκιχ συστημοιτα πυρανίχνευσης - πυρόσβε-

σηι;. 

Καθοριστικόι κριτήριιχ για την επιλογή της μεθόδου ενεΡΎοποίησης 
κοιι τον καθορισμό των σχετι.χών λεπτομερειών αποτελεί η δυνατότητιχ 
επίτευξης ενός ικανοποιητικού χρόνου ιχντίδριχσηι; μεταξύ της χρονικήι; 
σΤΙ-Υμής που διαπιστώνεται κόιποιο περιστατικό κιχι της χρονι.χής στιγ
μής ~oυ το gύστημα ε,ίναι σε θέση να ιχρχίσει νοι αποδίδει αξιόπιστοι τις 
οιπαιτούμενες πιέσεις και παροχές. 

Με την πpoiίπόθεση ότι η εγχατόιστοιση του ιχντλιοστοισίου είναι σω
στή" έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ικανοποιητι.χές συνθήκες λειτουργίιχς 
των ιχντλιών, ΎΙΙΧ τα συνηθισμένοι μεΎέθη εγχιχταστόισεων (κατηΎΟΡίιχι; 
Α και Β) θεωρείται επιχρκής η εγχιχτόισταση ενός συστήμοιτος τηλεχειρι
σμού που συνδέει το ιχντλιοοτόισιο με όλοι τα απομακρυσμένα στριχτη
ΎΙΚόι σημεία της εγχιχτόιστασης. 

Τα σημείιχ αυτόι μπορεί να είνιχι οι προσπελόισεις προσωπι.χού προς τοι 
γεμιστήριιχ βυτιοφόρων, προς ιχντλιοστόισιο προϊόντων, προς δεξιχμενές, 
προι; προβλήτα, τα τυχόν φυλόικια Κ.α. 
Με την έγχριση των ιχρμοδίων αρχών Ύtot πολύ μικρές και συγχε

ντρωμένες εΎκιχταστόισεις, κιxτηγopίcxι; Β, μπορεί νΙΧ γίνει αποδεκτή η 
θέση σε λειτουργίΙΧ των ιχντλιών από το ιχντλιοστόισιο μόνο. 

Για μετόιλες εγχαταστόισεις αποθηκευτικής ικανότητcxι; πάνω ιχπό 
70.000 μ είνιχι δυνατόν, εφόσον δεν συντρέχουν οι πιο πάνω πpoiίπoθέ
σεις ή Ύια όtλλoυς συΎκεκριμένους λό-Υους Ύια τους οποίους κατόι την 
κρίση των ίχρμοδίων αρχών το σύστημα τηλεχειρισμού δεν θεωρείτιχι 
επαρκές, νοι ιχπιχιτείται η εγχιχτόισταση αυτοματοποιημένου συστήματος 
ενεΡΎοποίησης μέσω «ιχντλιών διοιτήρησης πίεσης (Jockey Rumps), 
ήτοι ιχντλιών μικρής παροχής που λειτoυργώ~cxι; αυτόμοιτα διατηρούν 
το δίκτυο υπό πίεση (π.χ. 6-9 BARS) συνεχώι;. Οποιαδήποτε πτώση 
πιέσεως σημειωθεί στο δίχτuo σε βαθμό που δεν μπορεί νοι ιχντισταθμι
στεί ιχπό τη λειτουργία των ιχντλιών διΙΧτήρησης πίεσης (λ.χ. όινοιγμοι 
βανών ή κρουνών) προκαλεί την οιυτόματη ενεργοποίηση των «κυρίων 
ιχντλιών.,. Ο όροι; «κύριες ιχντλίει;. χρησιμοποιείται εδώ για νιχ Ύίνεται 
διόικριση μετιχξύ αυτών και των ιχντλιφν διοιτήρησης πίεσης. 

Οι ιχντλίες προϊόντων ή όtλλων χρήσεων σε καμίιχ περίπτωση δε θιχ 
χρησιμοποιούνται σαν ιχντλίες πυρόσβεσης. 

4. ΔΙΚΤΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Το δίχτυο διανομής είνιχι σύστημιχ αΎωΎών που έχει υπολΟ'"(ισθεί 

υδραυλικόι ώστε ,να μεταφέρει τις απαιτούμενες παροχές νερού στις διόι
φορες περιοχές. 

Οι κεντρι.χοί ΙΧΎωγοί, υπέργειοι ή υπόγειοι, απαιτείται νιχ είνιχι διαμέ
τρου επαρκούς γιοι να αποδώσουν το απαιτούμενο νερό. 

Εξω,τερι.χόι οι αΎωΎοί θε να είνιχι προστατευμένοι είτε με κατόtλληλoι 
χρώματιχ Ύια τιχ υπέργεια μέρη, είτε με μονωτι.χή τιχινία γιοι τιχ υπό-Υεια 
μέρη κιχι κιxτόtλληλη ιxν:tιδιιxβρωτική προοτασίΙΧ. 
Το δίχτυα cXπιχιτείται να είναι υπέΡΎειο ή υπόγειο, ανόιλογα με τιι; 

ανόιγχες τις περιοχής και νοι διατρέχεις όλους τους κρίσιμους χώρους 
των εγχατιχστόισεων που οιπιχιτόύν πυροσβεστική προστασία. 

Γενι.χόι υπόΎειoδίχτtίo είνοιι ιχποιραίτητο νιχ προβλεφθεί σε χώρους 
που υπόιρχουν έντονες λειτουΡΎικές δραστηριότητες (π.χ. Μονόιδες 
κ.τ.λ.) και διελεύσεις δρόμων. Η υπόγεια οινόιπτυξη εξασφαλίζει για τις 

: περιοχές άνετη προσπέλαση και δυνατότητα πυροσβεστι.χήι; επέμβοισηι;. 
Αντίθετα σε περιοχές δεξαμενών και όtλλων εγκαταστόισεων οι υπέρ
γειοι κλόιδοι πιχρουσιόιζουν το πλεονέκτημόι του συνεχούς οπτικού ελέγ
χου. Σοβαρός πιχρόιγοντιχς -Υιοι την επιλογή είνιχι οι κλιματολογικές συν-
θήχει;. . 

Για Φυχρόι κλίματα, εφόσον δεν υπόιρχουν όtλλα συστήματιχ αντιμε
τώπισης παγετού, όλο το σύστημα Ο-ιχ είναι υπό-Υειο, σΙ' βαθμοι; 1-2 μέ
τρα, προκειμένου το χeιμώνα να αποφευχθούν ρήξεις των αΎωΎών ιχπό 

. το πόιγωμα του νεροίι. 
. Το ΠUΡοσβeστι.χό δίχτυο πρέπει vιx είναι ορθΟΎωνικής διόιτΙΧξης (σχη
ματισμός βρόγχων ή κυΦελωτό) ή κατανομής δένδρου με χλόιδους προς 
διόιφορες περιοχές. . 
Η πρώτη διόιταξη εξασφαλίζει πιχροχή εκ δύο αντιθέτων διεuθuνσεων 

Ύια κόιθε σημείο ιχπόληφης κιχι σuνίστιχτ,otι ΎΙΙΧ τις μεΎόιλες εγχιχτοιστόι-
σεις, όπου 'touoro είναι τεχνικόι εφικτό', , 

Ανεξόιρτητίχ οιπό τον τuπο του δικτuοu ιχυτό θα έχει βόινες ιχπομόνω
σης, υπέΡΎειες ή υπόΎειες (σε φρεόιτιιχ) Ύια την τοπική ιχπομόνωση των 
κλόιδων κιχι αγωγών βρόγχων σε έκτοιχτες περιπτώσεις ή ΎΙΙΧ συντή
ρηση. Οι βάνες αυτές τuποu γλώσσιχς ή όtλλoυ κατόtλληλoυ τuποu χωρίς 
ανεπιθύμητες υδριχυλικές αντιστόισεις δεν θα απέχουν μεταξu των υπερ
βολι.χόι ώστε νοι ιχποφεuγοντοιι απομονώσεις μεγόιλων τμημόιτων ΜΙ 
παντελής έλλειφη vepou στην περιοχή. Επίσης η διόιταξη των βανών θιχ 
είνιχι τέτοια ώστε νιχ μην αποκλείεται τελείως η υδροδότηση της περιο-
χής ιχπό ΤΟ δίκτυο. ' 
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Γιοι περιοχές μεγάλου κινδίινου ισχίιει η γενική οιρχή ότι η διιχτοιξη 
του δικτίιου θοι είνοιι ορθογωνική. 

Οι οιγωγοί του πυροσβεστικοίι δικτίιου οιποιγορείιετοιι νοι διέρχovτOIΙ 
κιχτω οιπό τοι κτίριοι, οιποθήκες, υποστοιθμοίις κ.λπ. 

Ειδικιχ τοι μέρη του δικτίιου που διοιτρέχουν OIπoστcχσεις κοιι φέρουν 
τις υδροληψίες θοι είνοιι στο εσωτερικό μέρος των γροιμμών των άλλων 
προϊόντων, δηλ. προς την πλευριχ του εσωτερικοίι δρόμου. Γιοι πολίι ψυ
χριχ κλίΜCXΤOI οιποιιτείτοιι νοι προβλεφθοίιν συστήμοιτοι εκκένωσης κοιι 
οιποστριχπισης των υπέργειων οιγωγών. 

Σημείοι εκτόνωσης υπό πίεση νεροίι γιοι τον κοιθοιρισμό των οιγωγών 
πρέπει νοι προβλεφθοίιν. 

5. ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ 
Το υδροδοτικό σίιστημοι οιποιιτείτοιι νοι είνοιι κοιτιχλληλο ώστε νοι ΙΚΟΙ

νοποιεί οιποτελεσμοιτικιχ τις οιποιιτοίιμενες οινιχγκες νεροίι στις διιχφορες 
περιοχές. Αυτό γίνετοιι με τις υδρολήψεις κοιι τις διιχφορες άλλες περιο
χές. 

AνCXΛυτικιχ έχουμε: 

- Ποιροχές προς εγκοιτεστημένοι μόνιμοι ή ημιμόνιμοι οιφροποιητικά συ
στήμοιτοι .. 
- Ποιροχές προς συστήμοιτοι ιιεροίι ψόξης δεξοιμενών. 
- Ποιροχές προς στοιθεΡιχ 'κοινόνιοι οιφροίι/νεροίι. 
- Ποιροχές προς μόνιμοι συστήΜCXΤOI κοιτοιιονισμοίι ή ψεκοισμοίι .. 

. - Υδρολήψεις γιοι την τροφοδότηση ημιμόνιμων συστημιχτων <Χφροίι, 
κινητών κcxνQνιών ΟΙιΡρου/νεροίι, ΟΙιΡρογεννητριών χειρός, oqcροφuάίων 
εκτόξευσης νεΡΟίι πυροσβεστικών οιυτοκινήτων. 

Οι χειροκίνητες βιXvες ΤΡΟιΡοδότησης των διοιφόρων ποιροχών θοι εί
νοιι υπέργειες σε οιπόστοιση 15 μέτρων οιπό επικίνδυνη περιοχή ήτον 
προστοιτευόμενο εξοπλισμό κοιι οιποιροιίτητοι εκτός της λεκΙΧVΗς οισιΡΟΙ
λείοις. Οι υδρολήψεις θοι είνοιι oιvεπτυγμένες περιφερειοικιχ των υπό προ
στοισίοι εγκοιτοιστιχσεων κοιι θοι οιπέχουν ΠεΡίπου 10-15 μέτροι οιπό επι
κίνδυνη περιοχή ή τον προστοιτευόμενο εξοπλισμό κοιι αποιροιίτητοι εκτός 
της λεκιχνης οισιΡοιλείοις. 

Αυτές θοι τoπoθε~oίιντoιι πιχντοι στο ιXvω μέρος των οιγωγών του πυ-
. ροσβεστικοίι δικτίιου γιοι νοι OIπoιpείιγovτOIΙ οι οιποφριχξεις, σε εσωτερικό 
(προς την πλευρά των δρόμων) κοιι προσιτό μέρος σε σχέση με άλλους 
οιγωγοίις κοιι σωληνώσεις το ίιψος οιπό το έδΟΙιΡος πρέπει νοι είνοιι περί~ 
που 1 μέτρο. , 

Οι υδρολήψειςεχουν κρουνοίις τυποποιημένου μεγέθους 2 1/2 . '. 
Σε κιχθε εγκοιτιχστοιση ΟΙιΡοίι κοιθορισθοίιν γιοι κιχθε περιοχή κοιι γιοι 

κάθε είδος οιφρογόνου που τυχόν χρησιμοποιείτοιι (φλουροπρωτεΤνη, 
A.FFF, CXΛΚooλικoίι τίιπου) οι ελάχιστες οιποιιτοίιμενες ποσότητες γιοι 
άμεση λειτουργίοι, οιθροίζοντοιι οιυτές οινιχ τίιπο οιφρογόνου, πλην της πε
ρίπτωσης κεvτρικoίι οιφροποιητικοίι συστήμοιτος, οπότε λοιμβάνετοιι υπ' 
όψη η δυσμενέστερη περίπτωση. Tcx προκίιπτοντοι οιυτά οιθροίσμοιτοι 
οιποτελοίιν τις ελιχχιτες οιποιιτοίιμενες ποσότητες-ιχμεσης λειτ~υργίOIς 
της όλης εγκοιτάστοισης οινιχ τίιπο ΟΙιΡρογόνου. 

2. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΟΓΟΝΟΎ 
Εκτός των οινωτέρω ποσοτήτων οιποιιτείτοιι η ίιποιρξη οιποθεμάτων 

γιοι κάθε χρησιμοποιοίιμενο τίιπο οιφρογόνου σε κοιτάλληλη συσκευοισίοι 
(βοιρέλιοι, δοχείοι) φυλοισσόμενοι σε είικολοι προσιτοίις οιποθηκευτικοίις 
χώρους (υπόστεγοι ή οιποθήκες) . 

. Τοι οιποθέμοιτοι οιυτιχ cxvipxovoτcxt σε 100% των οιντιστοίχων ελCXΧί-
.' στων ποσοτήτων άμεσης λειτουργίοις. . 

Οι κροιινοί κοιι βιχνες των υδροληψιών θοι φέροιιν Ευρωποιϊκοίις σιιν
δέσμοιις τίιπου STORl οιντιστοίχων διοιστάσεων. 

Κάθε εγκοιτάστοιση οιποιιτείτοιιτελικιχ, νοι διοιθέτει oιvιχ περιοχή τόσο 
οιριθμό κίιριων υδροληψιών ώστε νοι κοιλίιπτετοιι η οιποιίτηση σε νερό 
οιπότο 1/2 των υδρολήψεων που ΠεΡικλείουν την περιοχή (γιοιτί η προ
σβολή θα γίνει μόνο οιπότη μιοι πλευριχ του εξοπλισμοίι). 

Γιοι την εκτίμηση της οιποιίτησης σε νερό οιπόβοηθητικές υδροληψίες 
σε περιοχές ποιι δεν συμΠεΡιλοιμβιχνοντοιι στο ποιροιπιχνω κοιι ειδικά σε 
υποιίθριους χώρους όπου υπιχρχουν οινοιφλέξιμοι υλικιχ χρησιμoπoιoίιvτOIΙ 
μικρές υδρολήψεις ποιροχής τουλάχιστον 380 L/MIN. 

(Ακτίνοι κάλυψης 30 μ. κοιι ελιχχιστη πίεση 4,4, BAR). 
Γενικά ικoιvoπoιητικές οιποστιχσεις των κυρίων υδρολήψεων μετCXΞίι 

τους είνοιι περίποιι 50 μέτροι με μέγιστο 70 μέτροι. , _ 
6. ΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Το υδροδοτικό σίιστημοι μιοις βιομηχοινίοις ή περιοχής με λειτουργίες 
που οιπαιτοίιν πυροσβεστική προστοισίοι θεωρείτοιι ο κίιριος ποιριχγοντοις 
oισιpόtλειoις των εγκοιτοιστάσεων. 

, Σoιv βάση υπολογισμοίι του υδροδοτικοίι συστήμοιτος θοι ληφθεί 
υπόψη η επιχρκειοι του νεροίι γιοι την τοιυτόχρονη λειτουργίοι όλων των 

σιιστημιχτων πυροπροστοισίοις (οιφροποιητικό, ψίιξης, πυρόσβεσης) γιοι' '-( 
την οιντιμετώπιση της πλέον επικίνδυνης κοιι δυσμενέστερης κοιτάστα-
σης που είνοιι ενδεχόμενο νοι εκδηλωθεί στις εΎXCXΤOIστάσεις, με την' ~,~-
σική πρoiίπόθεση ότι οιυτή θοι.είνοιι η μονοιδική, δηΛCXδή δεν θοι ληθφε:, __ 
υπόψη η περίπτωση εμφιXvισης τοιυτόχΡονοι κοιι δείιτερης κοιτάστοιό:ηζ' 
στην ίδιοι ή διοιφορετική περιοχή της εγκOIτιχσΤOIση~. 
4.4.10 ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΦΡΟΓΟΝΟΎ 

Κάθε εγκοιτιχστοιση θοι έχει οιποιροιιτήτως: 

- Τις ελιΧχιστες cxπcxιτοuμενες ποσότητες οιφρογόvoυ rtcx ιχμεση λει
τουργίοι των οιφροποιητικών μέσων της κιχθε περιοχής, κοιι 

- Τοι ελιχχιστοι οιποιιτοίιμενοι OIπoθέΜCXΤOI OIφρoγΌVoυ. 

Ι, ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 
ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ 

Γιοι κιχθε περιοχή της εγκοιτιχστοισης κοιι κιχθε <Χφροποιητικό μέσο 
που oιvήκει στην περιοχή υπoλoγίζovτOIΙ οι ελιΧχιστες οιποιιτοίιμενες πο
σότητες οιφρογόνου γιοι ιχμεση κιχι πλήρη oιvτιμετώπιση των πλέον επι
κινδίινων κοιτοιστιχσεων που είνοιι ενδεχόμενο νοι εκδηλωθοίιν στην πε
ριοχή με τη βοισική πρoiίπόθεση ότι ιχυτές θοι είνιχι οι μονιχδικές, δηλιχδή 
δεν θιχ ληφθεί υπόψη η περίπτωση εμιpιXvισης τιχυτόχρονιχ κιχι άλλων 
ποιρόμοιων κοιτιχστιχσεων στην ίδιιχ περιοχή. 

4.4.11 ΠΎΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
Α' ΓΕΝΙΚΑ 

Αποιιτείτιχι νιχδιοιτίθετοιι φορητός εξοπλισμός (πυροσβεστήρες) πρώ
της ιχνιχγκης που νιχ είνοιι σίιμφωνος με τις εθνικές ή διεθνείς προδιιχγριχ
φές κιχτοισκευής κιχι λεΙΤ9υργίοις, όπως πιχροικιχτω: 

Β' ΠΕΡΙΟΧΗ ΎΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Δίιο πυροσβεστήρες σκόνης των 12 KG σε xόtθε δίοδο πρoσπΈΛCXσης 
του οινοιχώμιχτος ή τοιχείου της λεκΙΧVΗς ιxσφ'CXΛείoις. 

Ένιχς πυροσβεστήριχς σκόνης των 12 KG στοι βoιvoστιχσιo κιχθε δε
ξιxμεVΉς στΙΧθερής ή πλωτής οροφής. 

Δίιο πυροσβεστήρες σκόνης των 12 KG στην πλOIτφόρΜCX εισόδου της 
οροφής κιχθε δεξOIμεVΉςπλωτής οροφής. , 

Ένιχς τροχήλιχ-:cος πυροσβεστήροις ξηριΧι; σκόνης των 50 KG κοιι γιοι 
την προστοισίΙΧ των λεκoιvών των δεξιχμενών, εφόσον δεν πρoβλέπovτιxι 
συστήμιχτοι πυροπροστοισίοις. . 
Γ' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΓ ΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Δίιο (2) πυροσβεστήρες ξηριΧι; σκόνης των 12 χιλ/μων oιvιχ δεξοιμενή 
κοιι ένοις (1) τρoχήΛCXτoς πιιροσβεστήριχς των 50 χιλ/μων oιvιχ δίιο (2) 
δεξοιμενές, σε κιχμμίιχ δε περίπτωση λιγώτεροι οιπό ένοις (ι) τροχήλοι
τος. 

Δ' ΠΕΡΙΟΧΗ ΎΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Δ~o (2) πυροσβεστήρες ξηριΧι; σκόνης των 12 χιλΙμων oιvά θέση φορ
τοεκφόρτωσης κιχι ένοις (ι) τρoχήλgιτoς πιιροσβεστήροις ξηριΧι; σκόνης 
των 50 χιλ/μων ιχνιχ δίιο (2)δεξοιμενές, σε κοιμμίιχ δε περίπτωση λιγώ
τεροι ιχπό ένοις (Ι) ΤΡOΧ'ήλcxτoς. 

Ε' ΎΠΑΙΘΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟθΗΚΕΎΣΗΣ 

(π.χ. ΒΑΡΕΛΙΑ) 

Ένοις (1) πυροσβέστήριχς ξηριχς σκόνης των 12 χιλ/μων oιvιχ 200 τ. 
μικτής επιφιXvειoις δοιπέδου κοιι όχι συνολικιΧ λιγώτεροι οιπό δίιπο (2). 

ΣΤ' ΎΠΟΣΤΕΓ Α ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΗΣ 
ιχ' Ύγριχ κιχίισιμοι κιχτηγοριιΧι; Ι κιχι Π. 

Τέσσερεις (4) πυροσβεστήρες ξηριΧι; σκόνης των 12 χιλ/μων oιvιχ 
200 Jt.μ. μικτής επιφιχνειοις δοιπέδοιι. 

β' Ύγριχ κιχίισιμιχ κοιτηγοριιΧι; ΙΠ. 

Ένοις (1) πυροσβεστήροις ξηρής σκόνης των 12 χιλ/μων oιvιχ 200 
τ.μ. μικτής επιφιχνειιχς δοιπέδου κιχι όχι συνολικιχ λιγώτεροι ιχπό Μο (2). 
Ι' ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΠΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑ

ΤΩΝ 

Ι ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ ΒΠΙΟΦΟΡΩΝ Α ΠΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Ένοις πυροσβεστήροις σκόνης τροχήλοιτος των 50 KG γιιχ κιχθε 4 νη-
σίδες (2πλές θέσεις φόρτωσης). . 

Δίιο πυροσβεστήρες σκόνης των 12 KG γιιχ κιχθε μιοι νησίδοι (2πλή 
θέση φόρτωσης) σε γεμιστήριιχ τιχ οποίοι δεν ιχπιχιτείτιχι νοι προστιχτείιο
vτOIι με- μόνιμ,ο. σίιστηΜCX κιχτιχκλισης οι!ρροίι /νεροίι. 

, 'Ενοις πυρoσβ~;;τηρiXς σΧOVij~ωv.12kG· γί« κιχθε μίοι νησίδιχ (2πλή 
θέση φόρτωσης) σε γεμιστήριοι τοι oπoίcx οιποιιτείτοι\ νιχ .:Itpoa·toιteUovτcxt 
με μόνιμο σίιστημοι κοιτιΧχλισης oιcppoiI/vepou. ., " 

Στην περίπτωση ίιπιχρξης μισις μόνο νησίδοις τoπoθετoνν,vιι 2 πυρ~-
σβεστήρες σκόνης των 12 KG. _ . -~ '. 
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,ι :'Σ'ι ΑθΜΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΒΠΙΩΝ 
~' :,: :'Xv.l'JV γενικά: οι ωcόλoυθες ελά:χιστες αιπαιιτήσeιι;: 

ι;~{) mΡοσβeστήρεc; σκόνηι; τροχήλαιτοι των 50 KG που τοποθeτοίι
...... e:. i/:xι; σι; κά:θε πΜυρά:τηι; σιδηροδρομικήι; γραιμμήι;. 

~, ~tQ πuροαβeαryρeι; σκόνηι; των 12 KG γιαι κόtθι; μiαι θέση eξυπηρe
. ' ~(,.tJμ~'~~v βfXτονιων. 

(ΙΙ αρμ{)διει; αιρχέι; καιτά: την κρίση τouι; μποροίιν ναι αιπαιιτήσυν την 
επαιvξηΟη του αιριθμοίι των πυροσβεστήρων λαιμβά:vovταιι; υπόφη τιι; συ
γκεκριμένει; καιτά: περίπτωση συνθήκες. 
Η' Ai'lT ΛιΟΣΤ ΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Ι. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ προϊΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι Ή Π (ΜΕΓΑ
ΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ) 

Γιαι έχταιση cxvτλιoσταισίoυ μέχρι 200 τ.μ. ο eλά:χιστoι; αιριθμόι; αιπαιι
τoίιμeνων πυροσβεστήρων σκόνηι; των 12 KG eiVatL 'tpeιιo. 

Γιαι έκταιση cxvτλιOα'tαισίoυ πόtνω αιπό 200 τ.μ. προστίθεταιι έναιι; 
αικόμη πυροσβeστήραιι; σκόνηι; των 12 KG γιαι κά:θε επιπλέον 200 τ.μ. 
Π. ΑΝΤΛιΟΣΤΑΣΙΑ προίΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΙ (ΜΕΣΟΤ 

ΚΙΝΔΤΝΟΤ). . 
Γιαι έκταιση cxvτλιoσταισίoυ μέχρι 400 τετρ. μέτραι·ο ελά:χιστοι; αιριθ

μόι; αιπαιιτουμένων πυροσβεστήρων σκόνηι; των 12 KG είναιι 'tpeLC;. 
Γιαι έκταιση cxvτλιoσταισίoυ πόtνω αιπό 400 τ.μ. προστίθεταιι έναιι; 

<ΧΧόμη πυροσβεστήραιι; σκόνης των 12 KG γιαι κά:θι; επιπλέον 400 τ.μ. 
ΠΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΚΤΑ (ΜΕΓΑΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ) . 

Μικτά: είναιι ται cxvτλιoστά:σιαι που διαικινοίιν προϊόνται καιτηγοριών Ι ή 
11 μαιζί μe προϊόνται καιτηγορίαιι; 111. Aυτόt προιΠαιτeίιοvταιι με πυροσβe
ατήρες όπωι; ται cxvτλιoστά:σιαι καιτηγορίαιι; Ι ή 11. 
Θ' ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 

Ο ελά:χιστοι; αιριθμόι; αιπαιιτοίιμενων πυροσβεστήρων τηι; πeριοχήc; εί-
ναιι: .. 

Δίιο πυροσβεστήρες σκΌVΗι; των 12 KG γιαι κά:θε θέση φορτοεκφόρ-
τωσηι; πλοίου. . . 
Ο αιριθμόι; συνολικά: αιναιπτυσσόμενων πυροσβeστήρων σκόνηι; των 

12 KG επαιUΞόtνεταιι αινόtλOΤαι με την επιφόtνeιαι του προβλήται προσθέτο
νταιι; αιπό έναι πuρoσβεστήραι γιαι κά:θε 200 τ.μ. 
4.4.12 ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΗΤΑ ι;ΙΤΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ· ΜΕΣΑ, (πτροΣΒΕ

ΣΤΙΚΑ ΑΠΟΚΙΝΗΤΑ) 

Eτxcxταιστά:σειι; αιποθήκευσηι; υγρών κίχυσίμων χωρητικότηταιι; όtνω 
των 150.000 μ3 υπoχρεoίιvταιι ναι διαιθέτουν καιτόtλληλo πυροσβeστικό 
όχημαι εκτόξευσηι; νεροίι - αιφροίι ή σκόνηι; ή αιφροίι υφηλήι; διαιστολήι;. 

Εγκαιταιστά:σειι; όtνω των 250.000 μ3 υπoχρεoίιvταιι ναι,διαιθέτουν δίιο 
(2) οχήμαιται του παιραιπά:νω τίιπου. 
4.4.13 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

4.4.13.1 Ετχαιταιστά:σειι; αιποθήκeυσης ύγρών καιυσίμωll που υφί
στcxvταιι καιι λειτουργοίιν νόμιμαι αιπό χρόνο προγeνέστερο τηι; δημοσίευ
σηι; τηι; αιπόφαισηι; αιυτής, υποχρεοίινταιι.ναι υπoβόtλoυν γιαι έτχριση στην 
Πυροσβεστική Τ πηρεσίαι μeλέτη πυροπροσταισίαιι; σίιμφωνcχ με τιι; διαι
τά:ξειι; 'rηι; παιροίισαις, μέσαι σε τρειι; (3) μήνει; αιπότην δημοσίευση τηι; 
παιροίισαιι;. 

4.4.13.2 Μέσαι·σε έναι (1) χρόπνο αιπό την έγκριση τηι; αιvτίστoιχηι;, 
μeλέτηι; πυροπροσταισίαις αιπό την Πυροσβεστική Τπηρεσίαι οι ετχαιται
στόtσεις αιποθήκευσης υ)'ρών καιυσίμων τηc;, προηγοίιμενηι; παιραιγρά:φου 
υπoχρεoύvταιι ναι προοαιρμοσθούν στιι; αιπαιτήσειι; της Απόφασηι; αυτής. 

4.4.13.3 Για τη χορήΥηση ά:δειαις λειτουργίαις στιι; υφιστά:μενες 
ετχαιταιστά:σειι; αιποθήκευσης υγρών καυσίμων τηι; παραιπά:νω παιραιγρ. 
4.4.13. κατά: την περίοδο προσαρμογήι; τους σίιμφωνα με τιι; απαιιτή-, 
σειι; της παροίισαις Απόφαισηι; θαι λαμβά:νεταιι υπόψη το πιστοποιητικό 
πυροπροσταισίαις που εκδόθηκε ή θαι εκδοθεί με βά:ση τον εγκεκριμένο 
Ειδικό Kcxνoνισμό Πυρασφόtλειαις (ΕΚΠΤ) ή την ετχεκριμένη μελέτη 
πυροπροστασίαις σίιμφωναι με το οποίο χορηγήθηκε η τελευταιία ά:δειαι 
~ειτoυργίαις τηι; εγκατά:στασηι;. 
4.4.14 ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑ-

" . "ΞΕΙΣ 

Από την έναρξη ισχίιος τηι; πάροίισΙχς αιπόφαισηι; καταργοίινταιι: 
cx. Το Π.Δ. 460/1976 (ΦΕΚ 170 τ.Α·) «περί λήψεως μέτρων πυρα

σφόtλειαις υπό βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αιποθη
κών», ωι; προι; το είδος των ετχαταστά:σεων που διotλαμβά:νει η πα-
ροίισα. ~ 

β. Οι υπ' αριθμ:: 17'~83/2BI1N18 "(φΕκ 269 τ.Β· της 
28.3.1978) .• πεp~ κατατά:ξεως των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επι
χειρήσε7 ά:ποΦη κινδίινου πυρκαγιόtς. και υπ' αριθμ. 17484/ 

282/1978 (ΦΕΚ 283 τ.Β· τηι; 30.3.1978) «περί εφαιρμοατέων μέ
τρων πιιροπροσταισίαιι; βιομηχαινικών καιι βιοτeχνικών eπιχειρήσιων. 
Αποφά:σειι; του Τπουργοίι Βιομηχαινίαιι; καιι ΕνέΡγεΙαιι; σε ότι αιφορά: τιι; 
eτχαιταιστά:σειι; αιποθήκευσηι; καιι διαtΚίνησηι; υγρών καυσίμων γιαι τιι; 
oπoίeι; ισχίιουν οι διατά:ξειι; τηι; παιροίισαιι; .. 

γ. Καιθ' όλο το περιεχόμενό τηι; παιΡά:γραιφοι; 3.5 .Πυραισφόtλειαι» του 
Π.Δ. 44/17.2.1987 «Καιθορισμόι; τιχνικών προδιαιγραιφών διαιμόρφω
σηι;, αχεδiαισηι;, καιταισκεuήι; καιι αισφαιλοίιι; λειτουργίαιι; των μηχcxνoλo
γικών ετχαιταιστά:σεωναιποθήκευσηι; υγρών, καιυσίμων των επιχειρή
σεων που δεν αιποτeλl?UΝ εταιιρείες εμπορίαιι; πιτρeλαιιoειδών προ·ίόντων •. 

. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1.1 ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 
Οι κίιριει; πηγέι; cxνftφλεξηc;, που απαιιτείταιι ναι λαμβόtνovταιι υπόφη σ' 

έναι αιπατελεσμαιτικό πρόγραιμμαt πυροπροσταισίαιι; καθώι; καιι στον προσ
διορισμό των προληπτικών μέτρων πυροπροσταισίαιι;, είναιι: 

1. Ηλεκτροσυτχολήσeιι; 
2. Σφυρηλά:τηση, αιμμοβολή, σκά:ψιμο, κόψιμο καιι ται παιρόμοιαι. 
3. θερμέι; γΡαιμμέι; καιι επιφόtνειει;. 
4. Εξώθερμη cxvτίδραιση θερμίτη σε μέταιλλαι με αιλοιιμινόχρωμαι. 
5. l;:Ιυροφορικέι; eYώσItιιo Θeιoίιχoυ σιδήρου. 
6. Θερμότηται καιι τριβή. 
7. Σταιτικόι; ηλεκτρισμόι;., 
.8. Σπινθήρει; αιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 
9. Κεραιυνοί. 
10. Αυταιναιφλέξειι;. 
11. Καιταιλυτική επίδραιση των αιναιγeνvημένων ή φρέσκων μεταιλλι

κών επιφαινειών. 

12. Mείγμαιτot UΔρσyoνoινθρόtκων κόtτω αιπό αιναιλσΥίει; eκρηκτικότηταιι;. 
13. Κά:πνισμαι και χρήση ~πίρτων ή όtλλων εξαρτημά:των παραγω

γήι; φλόγαις σε επικίνδυνες περιοχέι;. 
1.2. ΟΜΑΔΕΣ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ (α) 
Χώροι όπου ιιπά:ρχουν μικρέι; ποσότητει; στερεών η υγρών καιυσίμων, 

π.χ. γραιφεiαι, σχολείαι, eκκλησίει;, αιίθουσει; σιιγκέντρωσηι;, τηλιφωνικά: 
χέvτραι κ.τ.λ. Χαιρακτηριστικό στοιχείο: αι. 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ (β) 
Χώροι όπου'υπά:ρχουν σι κά:ποιαι σημαιvτική ποσότηται καιίισιμαι στε

ριά: ή υγρά: π.χ. μεγόtλtc; εμπορικέι; αιποθήκει; καιι εκθέσειι;, συνεργείαι 
αιυτοκινήτων, τχαιρά:ζ, βιοτεχνίει;, συνεργεία κ.τ.λ. μe την προαπόθεση 
ότι ται παιραιπόtνω δεν χαρακτηρίζovταιoσαιν μεγόtλoυ κινδίινοιι. Χαιραι-
κτηριστικό στοιχείο: β. ' 
ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ (γ) 
Χώροι και περιοχέι; όπου' ται καίισιμα και τα είιφλεκται προϊόντα 

υπά:ρχουν σε τέτοια ποσότητα, ώστε να είναι αυξημένοι; ο κίνδυνοι; αινόt
φλεξηι; και να προβλέπεται περίπτωση μ~γόtλης πυρκαγιά:ς, π.χ. αερο
δρόμιαι, αιποθήκει; καυσίμων, ερτοστά:σια ξυλείαι;, εργoστόtσιαι εκρηκτι
κών εμφιαιλωτήρια, διυλιστήρια, χρωματουργείαι, χημικέι; βιομηχαινίεc;, 
βιομηχανίει; πλαστικών κ.τ.λ. Χαιριχκτηριστικό στοιχείο: γ. 

1.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι κιχτηγορίει; των πυρκαιγιών είναιι οι ιχκόλουθeι;' πέντε: 

Κιχτηγορίαι Α: Στερεά: συνηθισμέναι κΙΧίισιμαι, π.χ. ξίιλαι, χιχρτιά:, λά:
στιχιχ, υφά:σμσίτα, πλαιστικά: κ. τ.λ. 

Καιτηγορίιχ Β: Τγρά: κιχίισιμαι, π.χ. βενζίνες, πετρέλαιιιχ, λά:διαι, 
γρά:σσιχ, otλκoόλει; κ.τ.λ. 

Κατηγορία Γ ή C:-Άέριιχ καιίισιμιχ, π.χ. υγριχέριο, φυσικό αιέριο, μεθά:
νιο, προπά:νιο, βoυτόtνιo, υδρογόνο κ.τ.λ. 

Καιτηγορίαι Δ ή Ο: Μέταιλλα κιχι χημικές ενώσεις που καίγονται, π.χ. 
μιχγνήόιο, τιτά:νιο, κόtλιo, θειοίιχοι; σίδηροι;, θειά:φι κ.τ.λ. 

Κατηγορία Ε: Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, π.χ. κινη
τήρες, μeτιχαχημcxτιστές, πίναικει; οργά:νων κ.τ.λ. 

Οι ετχαταιστά:σεις διιxκρίνovτιxι στιι; ίδιει; παιριχπά:νω καιτηγορίεc;, 
αινόtλoγα με το αιν επeξεργά:ζοντιχι, παρά:γουν ή διαικινοίιν αντίστοιχιχ 
πρώτει; ύλες κιχι προϊόντα στερεά:,· υγρά:, ιχέριαι, μέταλλα ή χημικά:. 
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. EΓKA1A~TAΣE1Σ ΠΥροΣΒΩΗΙ Με- ~PO 
, -

(EΦAMPOΣlMEΣ ΜΕθΟΔΟΙΓΙΑ ΧΑΜΗΛΉ ΔIOΓκnΣH Αφρογ) , . 

α) 

:ΣΥ:ΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Σ ΑΦΡΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕηΙΟΑΝΕΙΑ:Σ 

ΔEΞA~ENH:Σ . 
Α) ΜΕ AφpόKEόM~ ΚΑΙ ΡΑΜΟΟ:Σ 

ΕΚΧΥ:ΣΗ:Σ 

". 

Β) I~E ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΑΠΜΗ ΚΑΛΥΙ;ΙΗ'. 

(ΚΑ ΤΑΛι\ΚΛΟ ΖΕ bΕΞΜί-ίr:ί;r:l j.jE 
., -., 

ΜΚΟΟΛα) •. 

-----• ". Υ 

Ι 

-
:ΣΠΤΗΜΑ Ε nΑΓΩΓΗ:Σ ΑΦΡΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ 

:ΣTAet~H ΔΕΞΑΜΕΝΗ·:Σ 

ΕΙ :ΣΑΓΩΓΗ :ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΑΟΡΟΓΕΝ- . . .' . 

ΝΗΤΡΙΑ" ΥΨΗΛΗ:Σ ΠΙΕ:ΣΗ:Σ. 

. _ '._ ΠA~OXH Q=~~~-:2000 λζτρ(ι/λεπτό :ΣΕ-
ΠΙΠΗ 8 BAR:' -- :'- '" ,. , -

AN~\OΓIA ΔΙΟΓΚΩ:ΣΗ:Σ: 1:4 
~":_-, --,,---., ._---- ,._. -", 

.χΡΗ:ΣΗ10ΠΟΙΕΙΤΑΙ ~10NO ΠΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥ

:ΣΙΜΑ ΚΜ:ΣΗ:Σ' Α'. δ 

Ί .. ΦΡΟrI:ΝΝΗΤΡΙΑ I:ri! ΠΛn.1Ηt ό'Ο~Ηr 

'ΑΠΝλρ'ί SiSTEK 

ΕΙΣΟΔΟΣ AφpOΓ~KNHTPI~ , 
~~POT ~ ....;.:..~-=----

""Η '\,t?(6~ . "ΑΚΤΤΛΙΟΙ "ΡΟΤ 
~~~--------~Ί \ 

~:ΛΙ-.t,Ξ.7. ΚΑΙΡΙΚΗΣ 
J:POtTAIIAt 

~-_.J, ί:l'.ΩΤΗ ο?σΦΗ 1 
KLII Η>ΟΙ _ ' ::j 

Ι:()ΑΡΜΟΤΙ; ΑΦΡΌΤ ΕΠΙ ΤΟΤ ΔΑΚίΤΛΙΟΤ,ΦΡΑΓΗΙ 
'Δ=:::-=-ΞI\:'-:'I~-::::;:5?:":':-:N7:'H;:-I --Ε ..... Ι..JΙΟΔΟΣΠ ΑΡΦ'ρΟοτΙ Ο Ν 

Π."ι/ο.ΚΕΣ ΚΑΙ
n~-~Σ !!ΡσΣ'!Ά 

ΑΙ ΦΡΑΓΗ 

ΑΦΡΟΓΣΝΝΗΤΡΙΑ 
ι--;:.. 

, '-." ,l/j ΠΛΩΤΗ _Κ!:Λ ΤΦΟ ι ~,=t:::::=======:::::: 
ΔEΞAMΣ~HΣ <> Π Ρ Ο Ϊ ΟΝ ;r 

, 

ΑΦΡΟΤ 



" " 

\ 5Μ7 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ κγΒΕΡΝΗΣΕΩ~~,...L(Τ!...!ΕΞ....!γ~Χ~Ο~Σ:.JΔ~Ε~γ!....:Τ~Ε=-!..Ρ~Ο~) _______ _ 

T::t.:,jtbi.rTIKO 
σΥ.ΗΗΑ 

[ΦAP~OΓH A~~OT ΕΩΙ ΤΟΤ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
__ ι 

/" -..... 
'/ " 
'" ----- ..... - -_._--- -_. -- ._._- - -,- - "":""'- - :--. 'ΤΗΝ Enle>ANEIA 

2. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤ?ΟΦΗΣ 

TΔPOΛHΊJ'I-AI 
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3. ΑΓΩΓΟΙ ΑΦΡbΥ 
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ΥΓΡΑ. .0 

1. ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΦΡΟΥ 

2. ΡΑ.."iΦΟΣ ΑΦΡΟΥ 

3~ ΑΝΑΚΛΑΣ:ΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ 

4 • • ~ΩΓOΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ }ι.ΦΡΟΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

5. ΑΓΩΓΟΣ ANYWQtHI: ΑΦΡΟΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ... 

Αβήνσ, 28 lοννio" 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

, 'ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑ..=ΗΣ 8ΙΟΜΙΝΙΑΣ. ENιιπw: ΚΑι ΤΕΧιΠΑΣ 

( ΙΟΑΝΝΗΣ ΒΑΣIΛΕIΑΔΗΣ ΠΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 
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5028 -5030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ TγΠOΓPAΦ~Ι9 
. 

. Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 

Διεύθυνση Κσηοδιστρίου 34 Οι Υηηρεσίες του ΕθΝικον ΤVΙJΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Ταχ. Κώδικας: 10432 
ΤΕιΕΧ 22.3211 γΡΕΤ GR λειτουργούν καθημερινό. αηό 8.00' έως .13,30' 

ΧΡΗΣΙΜΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
. 

• Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών ΚαηΟδιστjίΟυ 25 τηλ.: 52.39.762 
.• ΒIΒΛIΟθΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.4 .188 . 
•. Για φωτοαντίγραφα ηαλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 mλ.: 52.48.141 
• Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 

• Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 

• Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δπμοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: mλ.: 52.48.320 
, 

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κόθε τ~ύχoς μέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Αηό 9. αελίδες μέχρι 16 δρχ. 80, αηό 17 έως 24 δρχ. 100 

Από 25 σελίδες και Πόνω η τιμή πώλησης κόθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους c;Jυτού) αυξόνεται κατό 30 δρχ. 

Μπορείτε να γίνετε συνδρoμητfις για όποιο τεύχος θέλετε. θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο . 

..... . 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ι Κωδικός αριθ. κατόθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 Ι Ι Κωδικός αριθ. κάτόθεσπς στο Δπμόαιο Ταμείο 3512 Ι 

.. 
Ποσοστό 5% υΠέrfι του Ταμεlου Αλληλο-

Η ετήσια συνδρομή είναι: βοηθείας του ροσωπικού (Τ ΑΠΕΤ) 

α) Για το Τεύχος Α' Δρχ. 10.000 Δρχ. 500 
β) » » » Β' » 19.000 » 950 

Χ\ » » » Γ » 6.000 » 300 
» » » Δ' » 18.000 » 900 

ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » .12.000 » 600 
στ) » » » .Ν.Π.Δ;Δ. » 6.000 » 300 
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. » 6.000 » 300 
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 
ι) » » » Α.Ε. '& Ε.Π.Ε. » 40.000 » 2.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη » 85.00Q. » 4.250 

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 & 

j 

ΑΠΟ· ΤΟ ΕθΝIΚΟ ΠΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


