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Υγραέριο – Liquefied petroleum gas(LPG)

 Το LPG είναι μίγμα προπανίου και βουτανίου το οποίο είτε προέρχεται από τη διύλιση 
του αργού πετρελαίου είτε προέρχεται από την ξήρανση του φυσικού αερίου. 
Είναι ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο προϊόν (όπως όλοι οι υδρογονάνθρακες) και επιπλέον όταν 
είναι υγροποιημένο υπό πίεση υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης από απότομη εκτόνωση .
Χρησιμοποιείται ως καύσιμο, και θεωρείται πιο "καθαρό" από τους υγρούς 
υδρογονάνθρακες διότι έχει μεγαλύτερη αναλογία υδρογόνου-άνθρακα και άρα 
μικρότερες εκπομπές CO2. 
 Επίσης χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο σε συστήματα ψύξης. 
 Το υγραέριο αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις ενέργειας, χάρη στην ευκολία 
χρήσης του και βρίσκει εφαρμογές τόσο στον οικιακό, όσο και στον επαγγελματικό, αλλά 
και το βιομηχανικό τομέα. Θεωρείται μια από τις βασικές επιλογές για την κάλυψη των 
αναγκών θέρμανσης, για το μαγείρεμα, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και πληθώρα 
θερμικών διεργασιών στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. 



Στατιστικά από Ατυχήματα σε 
εγκαταστάσεις υγραερίου στην Ελλάδα και Παγκόσμια

Ελλάδα: Συμβάντα με σοβαρές υλικές ζημιές = 1 /μήνα 

Ελλάδα: Θανατηφόρα = 1 / 6 μηνο

Παγκοσμίως: Συμβάντα με σοβαρές υλικές ζημιές = 2 / μέρα

Παγκοσμίως: Θανατηφόρα = 2 /  εβδομάδα



14 Περιπτώσεις Ατυχημάτων από τη χρήση Υγραερίου



Από την ισχυρή έκρηξη φιάλης υγραερίου 
σε ταβέρνα στην Επάνω Σκάλα της 
Μυτιλήνης τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του 
καταστήματος, στο οποίο προκλήθηκαν 
εκτεταμένες ζημιές.
Σε διαρροή φιάλης υγραερίου στην κουζίνα 
του μαγαζιού οφείλεται, σύμφωνα με τα 
πρώτα στοιχεία, η ισχυρή έκρηξη περί της 
22.30 της Τρίτη 26/3/2019 στην ταβέρνα 
«Κάστρο» στο τέρμα της οδού Ερμού, στην 
Επάνω Σκάλα. Από την έκρηξη και το 
ισχυρό ωστικό κύμα που προκάλεσε 
υπήρξαν σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό 
του καταστήματος, στο οποίο μάλιστα 
κατέρρευσε εσωτερικός τοίχος.

26/3/2019 – «Τραυματίας και μεγάλες ζημιές από 
έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ταβέρνα της Μυτιλήνης»



2/2/2019 
«Τρεις νεκροί και 
μεγάλες ζημιές από 
πυρκαγιά λόγω 
διαρροής σε 
ασύνδετη φιάλη 
υγραερίου σε 
ταβέρνα στην 
Καλαμάτα»



2/2/2019 
«Τρεις νεκροί και 
μεγάλες ζημιές από 
πυρκαγιά λόγω 
διαρροής σε 
ασύνδετη φιάλη 
υγραερίου σε 
ταβέρνα στην 
Καλαμάτα»



Τα όσα τραγικά συνέβησαν στο Everest στην Πλατεία 
Βικτωρίας δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Αντίθετα, είναι ολοένα 
και πιο σύνηθες φαινόμενο να χαλαρώνουν τα μέτρα 
ασφάλειας, να παραβιάζονται οι κανονισμοί λειτουργίας και 
να περιορίζονται οι έλεγχοι στη μαζική εστίαση, με 
αποτέλεσμα να αυξάνουν οι πιθανότητες να προκύψει  
πρόβλημα κι, εφόσον αυτό εμφανιστεί, να έχει ανεξέλεγκτες 
συνέπειες.
 
Η τρομερή έκρηξη την 1η Δεκεμβρίου 2016 σε κατάστημα της 
everest στην πλατεία Βικτωρίας που είχε ως αποτέλεσμα το 
θάνατο εργαζόμενης στη συγκεκριμένη επιχείρηση, της 
λογίστριας Βασιλικής Παραστατίδου 42 ετών και τον 
τραυματισμό άλλων πέντε ανθρώπων, σόκαρε της ελληνική 
κοινωνία, προβλημάτισε τις αρχές και τον κλάδο της μαζικής 
εστίασης και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις· είναι 
χαρακτηριστικό ότι τις πρώτες ημέρες μετά το περιστατικό 
πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και μια 
πορεία στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ανάλογες αντιδράσεις 
καταγράφτηκαν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας σε 
καταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας.
Μπορεί  ο κλάδος του επισιτισμού να μην θεωρείται κλάδος 
υψηλού κινδύνου, εντούτοις τα στοιχεία δείχνουν ότι, ειδικά 
τα τελευταία χρόνια, τα δυσάρεστα περιστατικά που τον 
αφορούν πληθαίνουν.
Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις: Θανάσης Αντωνίου. Φωτογραφίες: 
Νίκος Χριστοφάκης/ zougla.gr.

1/12/2016 – « Ένας νεκρός και πέντε σοβαρά 
τραυματίες από ισχυρή έκρηξη λόγω διαρροής 
υγραερίου στα Everest στην Πλ. Βικτωρίας»



10/4/2005 – «Ολοκληρωτική καταστροφή από ισχυρή έκρηξη 
λόγω διαρροής υγραερίου σε καφενείο στο Αργοστόλι»



10/5/2005 – «Τρεις νεκροί και ολική καταστροφή κτιρίων από ισχυρή 
έκρηξη λόγω διαρροής υγραερίου σε εστιατόριο στην Σαντορίνη»



20/9/2014 – «Ολική καταστροφή από ισχυρή έκρηξη λόγω 
διαρροής υγραερίου σε κατοικία στην Λεμεσό»



6/4/2002 – «Τεράστιες υλικές ζημιές από έκρηξη από διαρροή 
στο δίκτυο υγραερίου σε εστιατόριο στην Στούπα»



6/4/2002 
«Τεράστιες υλικές 
ζημιές από έκρηξη 
από διαρροή στο 
δίκτυο υγραερίου 
σε εστιατόριο στην 
Στούπα»



21/6/2007 – «Επτά τραυματίες  & μια ηλικιωμένη έχασε τη 
ζωή της από έκρηξη σε ψητοπωλείο στη Νέα Σμύρνη»

Το δυστύχημα συνέβη αργά το βράδυ της Τετάρτης.
Οι έξι τραυματίες νοσηλεύονται με εγκαύματα στον 
Ερυθρό Σταυρό, στο Γενικό Κρατικό και στο ΚΑΤ. 
Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Λιβέρης 
Ανδρίτσος, παίκτης του μπάσκετ και διεθνής με τα 
χρώματα της Εθνικής.  
Από την έκρηξη ισοπεδώθηκε το ψητοπωλείο, ενώ 
προκλήθηκαν ζημιές σε πολλά καταστήματα και 
σπίτια σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το εστιατόριο.
Aκολούθησε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό 
έλεγχο χάρη στην άμεση παρέμβαση της 
Πυροσβεστικής.



4/5/2013 - Μεγάλο Σάββατο 9:05πμ ,  Κέντρο Καλαμάτας 
«Έκρηξη Φιάλης Υγραερίου Καλαμάτα σε εργαστήριο χρυσοχοΐας 
στο κεντρικότερο σημείο της Καλαμάτας» 



10/5/2013  - «Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε εστιατόριο στη  
Σαλαμίνα με τεράστιες υλικές ζημιές»



 18/10/2015 – «Έκρηξη από διαρροή 
Υγραερίου Πορταριά Μαγνησίας» 



 8/11/2009  
«Δύο νεκροί από 
διαρροή μονοξειδίου 
του άνθρακα στο 
ξενοδοχείο Νεφέλη 
στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης»



 10/2006  - «Δύο νεκρά παιδιά από διαρροή 
μονοξειδίου του άνθρακα στο ξενοδοχείο 
Corcyra στην Κέρκυρα»



12/1/2019 -  «Έκρηξη Δικτύου Φυσικού Αεριού στο Παρίσι»



Α/Α ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΕΚ 1257Β

1 Αύξηση της Πίεσης Ασφαλιστικές διατάξεις των ΡΠ, 
Οι μελετητές και η ΠΥ πρέπει να 
ακολουθούν τον Κανονισμό και η 
Πυροσβέστες και η Πολεοδομία να 
γνωρίζουν και να ελέγχουν 
σύμφωνα με την §7.9.4.1

ΝΑΙ §7.8.2,
§7.9.4.1

2 Αύξηση της θερμοκρασίας Πυράντοχα υλικά & βαλβίδες 
πυρασφάλειας

ΝΑΙ §1.2.2, §1.2.4, §2.3.8, 
§7.2.7, §7.2.9… 
§7.2.16

3 Διαρροή Υγραερίου 1.Δοκιμή στεγανότητας & αντοχής
2.Σύστημα Ανίχνευσης Διαρροών.
3.Βαλβ. Υπερβ. Ροής

ΝΑΙ
ΟΧΙ / ΝΑΙ

ΌΧΙ

§12, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1
§6.3.5.3, §10.5.4.3.3

Σύνοψη των Εννέα πιο Επικίνδυνων Καταστάσεων στη 
χρήση του υγραερίου & τρόποι αντιμετώπισης τους



Α/Α ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΕΚ 1257Β

4 Σεισμός Βαλβίδα / Σύστημα σεισμικής 
προστασίας

ΟΧΙ §2.3.24, §7.2.16

5 Πίεση λειτουργίας συσκευών 
– δικτύων υγραερίου εντός 
κτιρίου μεγαλύτερη των 50* 
mbar   
*(300mbar αν Q>300kg/h)

Χρησιμοποίηση συσκευών με CE, 
δηλαδή με πίεση λειτουργίας έως 
50mbar. Και ο έλεγχος από τους 
μελετητές, τους εγκαταστάτες, τους 
συντηρητές και από την ΠΥ. 

NAI §1.5

6 Χρήση σωλήνων-ευκάμπτων 
συνδέσμων, ανιχνευτών κλπ 
εξαρτημάτων που δεν είναι 
κατάλληλα για τη χρήση που 
προορίζονται

Κατάλληλη επιλογή εξαρτημάτων 
λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση που 
προορίζονται. Υπευθυνότητα από 
τους μελετητές και τους 
εγκαταστάτες αλλά & γνώση και 
έλεγχος από την ΠΥ 

ΝΑΙ §1.2.2, §1.2.3, §1.2.4, 
§1.2.5, §1.2.6,  

Σύνοψη των Εννέα πιο Επικίνδυνων Καταστάσεων στη 
χρήση του υγραερίου & τρόποι αντιμετώπισης τους



Α/Α ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΕΚ 1257Β

7 Ελλιπής αερισμός στους 
χώρους καύσης – 
επαγγελματικά μαγειρεία 

Προσαγωγή & απαγωγή επαρκούς 
ποσότητας αέρα κατάλληλα 
υπολογισμένη από τον μελετητή. 
Και από την ΠΥ. 

ΝΑΙ §15.5

8 Διαρροή μονοξειδίου του 
άνθρακα από μη κατάλληλη 
καμινάδα 

Χρησιμοποίηση πιστοποιημένων 
καμινάδων και ανιχνευτών CO. 

NAI /
ΌΧΙ ΠΑΝΤΟΥ

§11

9 Χρήση φιαλών υγραερίου 
εντός επαγγελματικών 
μαγειρείων

Χρήση δεξαμενών υγραερίου και 
όπου δεν είναι δυνατόν, φιάλες 
εκτός του κτιρίου ή τουλάχιστον 
μακριά από τους χώρους καύσης. 
Εδώ ο ρόλος της ΠΥ και του 
μελετητή είναι καθοριστικός. 

? §5.3

Σύνοψη των Εννέα πιο Επικίνδυνων Καταστάσεων στη 
χρήση του υγραερίου & τρόποι αντιμετώπισης τους
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