
 AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
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Βασική απαίτηση 

Βασική απαίτηση για την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων υγραερίων είναι η τήρηση της 
σχετικής νομοθεσίας

Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν 
ανθρώπινα σφάλματα, όμως η κύρια αιτία είναι 
η μη τήρηση της νομοθεσίας
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Μείζονα ατυχήματα 

Μείζονα ατυχήματα με θύματα στη χώρα μας 
οφείλονται σε

― παράνομη υπερπλήρωση φιαλών
― ανεπαρκή προσαγωγή αέρα καύσης
― ανεπαρκή απαγωγή καυσαερίων

― κακή κατασκευή σωληνώσεων
― κακή συντήρηση
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Ισχύοντες κανονισμοί 

Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου 
στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)
(ΦΕΚ 1257 Β’/3.9.2003) 

Κανονισμός τεχνικών προδιαγραφών .. σε 
βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές 
δραστηριότητες
Δ3/14858
(ΦΕΚ 477 Β’/1.7.1993)
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Ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία 1

― Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τον εξοπλισμό υπό 
πίεση (δεξαμενές, σωληνώσεις)
― Οδηγία 2010/35/ΕE για το μεταφερόμενο 
εξοπλισμό υπό πίεση (φιάλες) 
εναρμονισμένη με την
― Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR, 
European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road 
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Ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία 2

― Κανονισμός (ΕΕ) 2016/426 σχετικά με τις 
συσκευές με καύση αέριων καυσίμων 
― Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τα 
προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών
― Oδηγία 94/9/ΕΚ για τις συσκευές και τα 
συστήματα προστασίας που προορίζονται για 
χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ΑΤΕΧ 95
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Ευρωπαϊκή τυποποίηση 

Έχει τεθεί σε ισχύ πληθώρα ευρωπαϊκών προτύπων, 
τα οποία αφορούν τις εγκαταστάσεις υγραερίου
― σωληνώσεις,
― ρυθμιστές, ασφαλιστικά
― συσκευές
― φιάλες, δεξαμενές
κ.λ.π.
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ΚΥΑ Δ3/14858 (ΦΕΚ 477 Β’/1.7.1993)

Λόγω παλαιότητας δεν καλύπτει καμμία 
ευρωπαϊκή Οδηγία, Κανονισμό ή πρότυπο

Παραπέμπει σε ευρωπαϊκά ή αμερικανικά πρότυπα

Σημείωση: Υπήρχε κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία 
(Οδηγία 76/767/ΕΟΚ ) για δοχεία υπό πίεση

Ουσιαστικά καλύπτει μόνον την 
πυροπροστασία

Δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα
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Ανάγκη αναθεώρησης

Ανάγκη αναθεώρησης και των δύο κανονισμών

Δεν χρειάζονται δύο κανονισμοί για τη χρήση, 
δεν υπάρχει λόγος. 
Ο κανονισμός πρέπει να είναι ένας.

Χωριστός Κανονισμός για τη διακίνηση

Θα επιτευχθούν ασφαλέστερες και φθηνότερες 
εγκαταστάσεις
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Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων 
υγραερίου στα κτίρια (2003)

Καλύπτει τα περισσότερα σημεία των 
ευρωπαϊκών κανονισμών
Δεν καλύπτει τις εξελίξεις μετά το 2003
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Ταξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου

Oι εγκαταστάσεις υγραερίου ταξινομούνται στις 
παρακάτω κατηγορίες:
― Kατηγορία 0
― Kατηγορία I
― Kατηγορία II
― Kατηγορία III. 
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Kατηγορία 0

Εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες μόνον από φιάλες 
με συνολικό αριθμό φιαλών
― για τις οικιακές εγκαταστάσεις ≤ 3 
     και συνολική αποθηκευόμενη ποσότητα ≤ 30 kg
― για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις ≤ 4 
     και συνολική αποθηκευόμενη ποσότητα ≤ 100 kg 
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Kατηγορία Ι

Εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες μόνον από φιάλες 
συνδεδεμένες σε συστοιχία, διαθέτουν μόνιμο 
δίκτυο σωληνώσεων και ο συνολικός αριθμός των 
φιαλών είναι
― για τις οικιακές εγκαταστάσεις > 3 
    και συνολική αποθηκευόμενη ποσότητα > 30 kg
― για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις > 4 
    και συνολική αποθηκευόμενη ποσότητα > 100 kg
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Kατηγορία ΙΙ

Εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες από δεξαμενές 
χωρητικότητας εκάστης μικρότερης ή ίσης με 
 9 m3 και συνολικής χωρητικότητας της ομάδας 
μικρότερης ή ίσης των 27 m3,
― η εγκατάσταση δεν έχει εξαεριωτή, αντλία ή 
συμπιεστή, και
― το δίκτυο σωληνώσεων μεταφέρει υγραέριο μόνο 
σε αέρια φάση
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Kατηγορία ΙΙΙ

Εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες από δεξαμενές ― 
από τις οποίες μία τουλάχιστον έχει χωρητικότητα 
μεγαλύτερη από  9 m3 
― είτε η συνολική χωρητικότητα της ομάδας είναι 
μεγαλύτερη των 27 m3,
― είτε το δίκτυο σωληνώσεων μεταφέρει υγραέριο 
και σε υγρή φάση.
― είτε η εγκατάσταση διαθέτει εξαεριωτή, αντλία ή 
συμπιεστή
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Ταξινόμηση πιέσων

Oι πιέσεις διανομής υγραερίου μέσω δικτύων 
διακρίνονται στη χαμηλή, τη μέση και την υψηλή:
― χαμηλή πίεση είναι η πίεση μέχρι και 100 mbar,
― μέση πίεση είναι η πίεση επάνω από 100 mbar 
μέχρι και 2 bar,
― υψηλή πίεση είναι η πίεση επάνω από 2 bar
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Mέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις εγκατάστασης εντός κτιρίου 
κατηγορία 

χρήσης
Eίδος χρήσης πίεση

1 Χρήση με πίεση σύνδεσης μέχρι 50 mbar 50 mbar

2 Λεβητοστάσια κεντρικής θέρμανσης 
κατοικιών

70 mbar

3 Λεβητοστάσια μεγάλων κτιρίων, 
νοσοκομείων, ξενοδοχείων κλπ με 
συνολική παροχή ≤ 300 kg/h 

70 mbar

4 Λεβητοστάσια μεγάλων κτιρίων, 
νοσοκομείων, ξενοδοχείων κλπ με 
συνολική παροχή > 300 kg/h

300 mbar

5 Επαγγελματικά μαγειρεία 50 mbar

6 Λοιπές επαγγελματικές χρήσεις 70 mbar

7 Eκπαιδευτικά εργαστήρια 50 mbar

8 Eρευνητικά εργαστήρια 300 bar
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Απαιτήσεις ασφαλείας

Ο Κανονισμός ορίζει απαιτήσεις οι οποίες αφορούν:
1) την εγκατάσταση δεξαμενών ή φιαλών
2) την επιλογή υλικών των σωληνώσεων, τη σύνδεσή 
τους και την εγκατάστασή τους
3) τη διαστασιολόγηση των σωληνώσεων
4) την ρύθμιση των πιέσεων
5) την εγκατάσταση των συσκευών
6) την προσαγωγή αέρα
7) την απαγωγή καυσαερίων
8) τη δοκιμή των σωληνώσεων
9) την πυροπροστασία
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Δεξαμενές

Οι δεξαμενές μπορούν να εγκαθίστανται
― υπέργειες, 
― θαμμένες, 
― επιχωματωμένες.
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Αποστάσεις ασφαλείας δεξαμενών 
Οι δεξαμενές υγραερίου πρέπει να απέχουν αποστάσεις 
ασφαλείας 
― μεταξύ τους
― από όρια
― από εγκαταστάσεις κλπ

ανάλογα 
― με το μέγεθός τους και
― με το αν είναι υπέργειες, υπόγειες, ή επιχωματωμένες 

Oι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας δίνονται σε πίνακες
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Μείωση αποστάσεων ασφαλείας δεξαμενών 

Οι αποστάσεις ασφαλείας είναι δυνατόν να μειωθούν 
με την παρεμβολή διαχωριστικού τοίχου 
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Μείωση αποστάσεων ασφαλείας δεξαμενών 
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Αποστάσεις ασφαλείας εξαεριωτών  

Οι εξαεριωτές πρέπει να απέχουν αποστάσεις ασφαλείας 
από
― δεξαμενές
― όρια
― πηγές έναυσης
― εγκαταστάσεις κλπ

Oι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας δίνονται σε πίνακα
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Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

Απαιτείται γείωση των δεξαμενών υγραερίου και 
των εξαεριωτών 

Οριοθετούνται περιοχές υψηλού κινδύνου 
ανάφλεξης (ζώνες)

Καθορίζονται (πίνακας 5.6) τα όρια των ζωνών των 
περιοχών υψηλού κινδύνου ανάφλεξης σε σχέση 
με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εγκατάστασης 
υγραερίου 
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Εγκατάσταση φιαλών υγραερίου 

Aπαγορεύονται η εγκατάσταση και αποθήκευση 
φιαλών σε υπόγειους χώρους

Aπαγορεύεται η εγκατάσταση φιαλών σε 
κλιμακοστάσια, σε διαδρόμους, σε οδεύσεις 
διαφυγής, σε διόδους ατόμων και οχημάτων 

Οι φιάλες υγραερίου πρέπει να τοποθετούνται σε 
τέτοιες αποστάσεις από πηγές θερμικής 
ακτινοβολίας, ώστε να μην θερμαίνονται σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50°C
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Εγκατάσταση φιαλών σε ερμάρια 

Οι φιάλες υγραερίου μπορούν να τοποθετούνται 
μέσα σε ερμάρια 
– με επαρκή χώρο επάνω από την φιάλη για τον 
εύκολο χειρισμό
– με άνοιγμα αερισμού στο άνω και κάτω μέρος 
του ερμαρίου, διατομής το 1/100 του της κάτοψης 
του ερμαρίου, τουλάχιστον πάντως 100 cm2
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Εγκατάσταση φιαλών υγραερίου

Καθορίζεται μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 
εγκαταστημένων φιαλών ανάλογα με το εμβαδόν του 
χώρου εγκατάστασης,
εσωτερικά και εξωτερικά κτιρίου ή σε μπαλκόνι

Προβλέπεται ειδικός χώρος εγκατάστασης φιαλών για 
επαγγελματικές χρήσεις
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Σωληνώσεις

Καθορίζονται απαιτήσεις για τα υλικά

Oι σωληνώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα 
στοιχεία μορφής και σύνδεσης και τα όργανα 
εξοπλισμού καθώς και οι διατάξεις ελέγχου, ρύθμισης, 
ασφαλείας και μέτρησης πρέπει να είναι στεγανές και 
να είναι έτσι κατασκευασμένες και συναρμολογημένες, 
ώστε να αντέχουν στις καταπονήσεις στις οποίες 
υπόκεινται
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Πυροπροστασία

Oι σωληνώσεις μέσα στα κτίρια 
συμπεριλαμβανομένης της θερμομόνωσής τους και 
των λοιπών περιβλημάτων τους δεν πρέπει να 
εκθέτουν σε κίνδυνο την Πυροπροστασία του 
κτιρίου και να μην οδηγούν σε έκρηξη σε 
περίπτωση εξωγενούς επίδρασης πυρκαγιάς. 
Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011

Oι σωληνώσεις και τα εξαρτήματά τους θεωρούνται 
ασφαλείς, αν μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασία 
650°C για τουλάχιστον 30 λεπτά.
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Πιστοποίηση

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα
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Κρουνοί 
Πριν από

- την είσοδο στο κτίριο 
- συσκευές
- ρυθμιστές

Πιστοποιημένοι για αέρια καύσιμα 
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Συνδέσεις

Καθορίζονται απαιτήσεις για ασφαλείς συνδέσεις των 
σωλήνων και των εξαρτημάτων ανάλογα με τα υλικά

Π.χ. 
για τον χάλυβα: συγκολλήσεις, σπειρώματα, φλάντζες 
για τον χαλκό: κολλήσεις, πρεσαριστές, φλάντζες
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Εγκατάσταση σωληνώσεων 

Καθορίζονται απαιτήσεις για την ασφαλή 
εγκατάσταση των σωληνώσεων,
― τις διελεύσεις,
― στηρίξεις,
― αποστάσεις από άλλα στοιχεία και αγωγούς
ανάλογα με την εγκατάσταση
― εντός εδάφους,
― εκτός εδάφους εκτός κτιρίου,
― εντός κτιρίου.
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Διαστασιολόγηση

O προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων σε μια 
εγκατάσταση σωληνώσεων βασίζεται στην επίτευξη 
μιας πτώσης πίεσης μικρότερης από κάποιο δεδομένο 
όριο για καθορισμένη παροχή αερίου στην 
εγκατάσταση.
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Bάση υπολογισμού

Χαμηλή πίεση

Στις σωληνώσεις με ονομαστική τιμή της πίεσης 
σύνδεσης των συσκευών μέχρι 50 mbar, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη συνολική πτώση πίεσης μετά το 
μετρητή αερίου (ή ρυθμιστή 2ου σταδίου) είναι

 

Δpεπιτρ=2 mbar

Στις σωληνώσεις με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη 
από 50 mbar, η συνολική πτώση πίεσης δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 

 Δpεπιτρ= 5% της πίεσης λειτουργίας
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Bάση υπολογισμού

Μέση πίεση (μεταξύ των δύο ρυθμιστών πρώτου 
και δευτέρου σταδίου) 

Στις σωληνώσεις μέσης πίεσης με πίεση 
λειτουργίας 0,7 bar η μέγιστη επιτρεπόμενη 
συνολική πτώση πίεσης είναι

 Δpεπιτρ,μ = 50 mbar

Στις σωληνώσεις μέσης πίεσης με πίεση 
λειτουργίας διαφορετική από τα 0,7 bar η συνολική 
πτώση πίεσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 

 Δpεπιτρ= 7% της πίεσης λειτουργίας.
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Ρύθμιση πιέσεων

Η πίεση κατανάλωσης είναι μικρότερη από την πίεση 
της αποθήκευσης και την πίεση της διανομής

Απαιτούνται ρυθμιστές συνοδευόμενοι από 
ασφαλιστικά

Τα ασφαλιστικά μπορεί να είναι κατά περίπτωση
― βαλβίδα αυτόματης διακοπής ή
― ανακουφιστική βαλβίδα ή 
― ρυθμιστής επιτηρητής (monitor).
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Βαλβίδα αυτόματης διακοπής
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Ανακουφιστική βαλβίδα
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Ρυθμιστής και ρυθμιστής-monitor
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Φίλτρα
Πρέπει να εγκαθίστανται φίλτρα πριν 
από τους ρυθμιστές 
για να τους προστατεύσουν από 
1) σκουπίδια στο υγραέριο
2) προϊόντα διάβρωσης της δεξαμενής

25 bar 6 bar
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Pύθμιση της πίεσης για φιάλες

Γίνεται συνήθως σε ένα στάδιο (μία βαθμίδα)
H πίεση εξόδου του τελικού ρυθμιστή πίεσης δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mbar, εκτός εάν 
προβλέπονται υψηλότερες πιέσεις, σπάνια 
περίπτωση

Οι φιάλες υγραερίου άνω των 15 kg πρέπει να 
προστατεύονται από μία τουλάχιστον ασφαλιστική 
διάταξη. Αυτή μπορεί να είναι:
― βαλβίδα αυτόματης διακοπής ή
― ανακουφιστική βαλβίδα ή 
― ρυθμιστής επιτηρητής (monitor).

Για τις φιάλες μέχρι 15 kg δεν απαιτούνται 
ασφαλιστικές διατάξεις
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Pύθμιση της πίεσης για από δεξαμενές 
 

H ρύθμιση της πίεσης γίνεται συνήθως σε δύο στάδια 
(δύο βαθμίδες)

H πίεση εξόδου του ρυθμιστή πίεσης 1ου σταδίου 
γενικά πρέπει να είναι 0,7 bar
Δεν επιτρέπεται όμως να υπερβεί τα 1,8 bar. 

H πίεση εξόδου του ρυθμιστή 2ου σταδίου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 50 mbar, εκτός εάν προβλέπονται 
υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας των συσκευών

O ρυθμιστής 2ου σταδίου είναι άλλος από το ρυθμιστή 
της γραμμής αερίου (gas train) των καυστήρων 
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Συσκευές

Oι συσκευές διακρίνονται σε τρεις βασικούς τύπους:

― Tύπος A Συσκευή αερίου χωρίς εγκατάσταση 
απαγωγής καυσαερίων

                      Βασικά μαγειρικές συσκευές
― Tύπος B Συσκευή αερίου με θάλαμο καύσης, η οποία 

           λαμβάνει τον αέρα καύσης από το χώρο 
εγκατάστασης

                      Λέβητες, θερμοσίφωνες κλπ
― Tύπος C Συσκευή αερίου με θάλαμο καύσης, η οποία 

λαμβάνει τον αέρα καύσης από το ύπαιθρο 
μέσω ενός κλειστού συστήματος

                  Συσκευές συνήθως με ομοαξονικούς αγωγούς 
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Προσαγωγή αέρα

Η προσαγωγή αέρα και η ανανέωση για τις συσκευές 
των τύπων Α και Β γίνονται
― με φυσικό τρόπο μέσω ανοιγμάτων, ενδεχομένως 
και αγωγών
― με μηχανικό τρόπο
Πρέπει να διασφαλίζονται 1,6 m3/h∙kW

Ειδική προσοχή στον αερισμό των επαγγελματικών 
μαγειρείων!
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Απαγωγή καυσαερίων

Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται μέσω πιστοποιημένων 
καπνοδόχων

Στα επαγγελματικά μαγειρεία γίνεται μέσω χοανών με 
ανεμιστήρα
Προσοχή στις απαιτήσεις προσαγωγής αέρα 
ανάλογα με την απαγωγή!
Η παροχή προσαγωγής 90% της απαγωγής
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Δοκιμή σωληνώσεων

Οι σωληνώσεις πρέπει να υπόκεινται σε 
δοκιμές αντοχής και στεγανότητας
Καθορίζονται απαιτήσεις για τις δοκιμές 
ανάλογα με την πίεση λειτουργίας, 
- χαμηλή, 
- μέση και 
- υψηλή.
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Πυροπροστασία

Καθορίζονται προληπτικά και κατασβεστικά 
μέτρα κατά περίπτωση
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Ανίχνευση εκρηκτικών αερίων

Ο Τεχνικός Κανονισμός επιβάλλει ανίχνευση
― όταν έχουμε αποθήκευση προπανίου μέσα σε 
επαγγελματικούς χώρους (§6.3.6.3)
― όταν ο χώρος εγκατάστασης ή το λεβητοστάσιο 
βρίσκονται σε υπόγειο (10.5.4.3.3)
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Ανίχνευση διαρροής υγραερίου

Οικιακή χρήση

Λεβητοστάσιο 

Βιομηχανική χρήση

Λειτουργία μέσω καταλύτη

Καθορισμένη διάρκεια ζωής - Περιοδικός έλεγχος
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Θέση σε λειτουργία

Η σωστή πρώτη θέση σε λειτουργία είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 
υγραερίου
Αφορά
― την έκπλυση και πλήρωση δεξαμενών, 
― την εισαγωγή αερίου στις σωληνώσεις, 
― τη ρύθμιση και δοκιμή λειτουργίας των συσκευών 
υγραερίου 
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Συντήρηση

Η συντήρηση 
― των δεξαμενών ή φιαλών, 
― των εγκαταστάσεων σωληνώσεων, 
― των συσκευών υγραερίου 
― των συστημάτων προσαγωγής αέρα και 
απαγωγής αέρα και 
― των μέσων πυροπροστασίας 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων υγραερίου.
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