ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής
ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας
τους.
(ΦΕΚ 370/Β/9-6-88)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
β) Του Π.∆. 437/85 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
γ) Του Π.∆. 229/86 «Σύσταση, Οργάνωση και αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας».
δ) Του Π.∆. 456/85 «Μεταφορά αρµοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Εµπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και στο
Υπουργείο Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 163/Α/26.9.85).
2) Την Υ 1321/25.9.87 (ΦΕΚ 531/Β/30.9.87) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ.
Παπαναγιώτου».
3) Το άρθρο 22 του Ν. 1682 (ΦΕΚ 14/Α/87).
4) Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθµη και ασφαλής ίδρυση και λειτουργία εµφιαλωτηρίων
πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής και εµφιάλωσης ασετυλίνης ως και η ασφαλής
διακίνηση και εναποθήκευση των φιαλών συσκευασίας τους, αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται:
α) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και πλήρωσης φιαλών πεπιεσµένων αερίων.
β) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και εµφιάλωσης ασετυλίνης.
γ) Η διακίνηση και αποθήκευση των πεπιεσµένων αερίων και της ασετυλίνης.
δ) Ο περιοδικός έλεγχος καταλληλότητας των φιαλών και των δοχείων.
ε) Οι χώροι αποθήκευσης των φιαλών (πρατήρια εργοστάσια, Νοσοκοµεία κ.λπ.).
Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Με τον όρο «αέρια» αναφέρονται αέρια που εµφιαλώνονται µε πίεση. Πρόκειται για αέρια
που αποτελούνται από ένα είδος µορίων και µέσα στις φιάλες ή τα δοχεία διατηρούνται σε
καθαρά τεχνική κατάσταση.
2. Πεπιεσµένα αέρια, είναι αέρια που η κρίσιµη θερµοκρασία των βρίσκεται κάτω από τους
50ºC ή η πίεση του ατµού των είναι στους 50ºC µεγαλύτερη των 3 BARS.
3. Κρυογενικά αέρια. Είναι αέρια σε υγρή κατάσταση που προέρχονται από το διαχωρισµό του
αέρα και ευρίσκονται σε θερµοκρασίες µεταξύ -165ºC και -210ºC. Τέτοια αέρια είναι το
οξυγόνο, το Άζωτο, το Αργό, το Ήλιο, το Ξένο, το Κρυπτό και το Νέο.

4. Υγρά πεπιεσµένα αέρια, είναι πεπιεσµένα αέρια σε υγρά κατάσταση, που διατηρούνται στην
κατάσταση αυτή µε τεχνητά µέσα.
5. Αέρια διαλελυµένα κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης, όπως η διαλελυµένη ασετυλίνη, το
διοξείδιο του άνθρακος, το πρωτοξείδιο του αζώτου, είναι ισοδύναµα µε τα πεπιεσµένα αέρια.
6. Μίγµατα αερίων, είναι πεπιεσµένα αέρια που αποτελούνται από περισσότερα είδη µορίων.
Ένα µίγµα αερίων µπορεί να αποτελείται από υγρά και αέριο φάση και να βρίσκεται στο ίδιο
δοχείο – φιάλη.
7. Ασετυλίνη είναι το αέριο που παράγεται κατά την επίδραση νερού σε ανθρακασβέστιο.
8. ∆οχεία πεπιεσµένων αερίων (φιάλες), µε την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι
κινητά δοχεία που αφού γεµισθούν µε πεπιεσµένα αέρια, µεταφέρονται στα πρατήρια διάθεσής
των ή στους τόπους χρησιµοποίησής των. Στα δοχεία αυτά περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός
των, εκείνος που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφάλεια των, όπως το κλείστρο, οι βαλβίδες
και το καπάκι.
9. ∆οχεία αποθήκευσης πεπιεσµένων αερίων σε υγρά µορφή (δεξαµενές), είναι µη κινητά
δοχεία που τοποθετούνται σε χώρους µεγάλων καταναλωτών (Νοσοκοµεία, εργοστάσια κ.λπ.).
10. Εγκαταστάσεις πλήρωσης σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι:
α) Εγκαταστάσεις για την πλήρωση φιαλών πεπιεσµένων αερίων, από ακίνητα δοχεία
αποθήκευσης πεπιεσµένων αερίων, που είναι εγκατεστηµένα µέσα στα εργοστάσια παραγωγής
των αερίων αυτών και
β) Εγκαταστάσεις για την πλήρωση των παραπάνω φιαλών από ακίνητα δοχεία (δεξαµενές)
αποθήκευσης πεπιεσµένων αερίων που είναι εγκατεστηµένα µακριά από το χώρο παραγωγής
των και που µεταφέρονται εκεί µε ειδικά µέσα.
11. Κέντρα ελέγχου ονοµάζονται εγκαταστάσεις µε ειδικά όργανα και συσκευές στα οποία
δοκιµάζονται περιοδικά τα δοχεία (φιάλες), πεπιεσµένων αερίων για εξακρίβωση της ακίνδυνης
διακίνησης και χρήσης των.
Άρθρο 3
Φιάλες πεπιεσµένων αερίων
1. Κινητά (φιάλες).
Οι εισαγόµενες στη χώρα φιάλες πεπιεσµένων αερίων, µπορεί να είναι καινούργιες ή
µεταχειρισµένες. Απαραίτητα πρέπει οι φιάλες αυτές να συνοδεύονται από πιστοποιητικό
ανεγνωρισµένου εθνικού ή διεθνούς οργανισµού (ΕΛΟΤ κ.λπ.) του τελευταίου δωδεκαµήνου.
Φιάλες κατασκευασµένες σε κράτη µέλη της ΕΟΚ, γίνονται δεκτές εφόσον συνοδεύονται από
πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο αναγράφεται ότι είναι κατασκευασµένες
σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 76/767/ΕΟΚ. Φιάλες κατασκευασµένες σύµφωνα µε
την παραπάνω οδηγία καλούνται «φιάλες τύπου ΕΟΚ».
Οι ενδιαφερόµενοι για να εισάγουν τις παραπάνω φιάλες, πρέπει να υποβάλλουν στην αρµόδια
υπηρεσία του ΥΒΕΤ, το πιστοποιητικό που αναφέρεται παραπάνω. Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ
έπειτα από έλεγχο των δικαιολογητικών, χορηγεί την άδεια εισαγωγής, που αναφέρεται στο
παράρτηµα Α΄ του παρόντος. Η άδεια εισαγωγής είναι απαραίτητη για τις Τελωνειακές αρχές
και δεν µπορεί να αντικατασταθεί µε οιοδήποτε έγγραφο δηµόσιας αρχής. Εννοείται ότι η
έγκριση εισαγωγής που έχει τεχνικό χαρακτήρα και αναφέρεται σε συγκεκριµένο αριθµό
φιαλών, δε δίνει δικαίωµα για την πλήρωση ή κυκλοφορία των φιαλών πριν χορηγηθεί η
έγκριση κυκλοφορίας αυτών.
2. ∆οχεία αποθήκευσης κρυογενικών υγροποιηµένων αερίων (Μη κινητά).
Προκειµένου για την εισαγωγή των, ακολουθείται η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου
ενώ όταν κατασκευασθούν στην Ελλάδα προ της εγκατάστασής των, πρέπει να λάβουν ειδική
άδεια του ΥΒΕΤ.
3. Έγκριση κυκλοφορίας.
Για να κυκλοφορήσουν καινούργιες φιάλες ή να εγκατασταθούν καινούργια δοχεία,
κρυογενικών υγροποιηµένων αερίων απαιτείται να υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του

ΥΒΕΤ τα κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις, τοµές), τεχνικό υπόµνηµα, στο οποίο αναφέρονται
τεχνικά στοιχεία πάνω στην κατασκευή και λειτουργία, τα µέτρα ασφαλείας ως και η
επισήµανση των δοχείων. Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εθνικού ή διεθνούς
Οργανισµού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
4. Σήµανση φιαλών πεπιεσµένων αερίων.
Οι φιάλες φέρνουν στο λαιµό τους χαραγµένες τις παρακάτω ενδείξεις, που αποτελούν την
ταυτότητα των και δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε οιοδήποτε έγγραφο:
α) Αριθµός φιάλης π.χ. 23456
β) Όνοµα ιδιοκτήτη (Αρχικά) π.χ. ΑΒΓ
γ) Είδος αερίου π.χ. ΟΞΥΓΟΝΟ
δ) Πίεση λειτουργίας σε ατµόσφαιρες σε 15º C π.χ. 200
ε) Σφραγίδα του ελεγκτή ηµεροµηνία του ελέγχου π.χ. (µήνας/ έτος) ως και του επόµενου
ελέγχου π.χ. 2.83/2.87
ζ) Σφραγίδα του ελεγκτή ΥΒΕΤ για την πρώτη κυκλοφορία της φιάλης (µήνας/ έτος) π.χ. 10.83
ΥΠΕΘΟ
η) Περιεκτικότητα σε λίτρα π.χ. 50 λίτρα
θ) Όνοµα ή σήµα του κατασκευαστικού π.χ. =
ι) Έτος κατασκευής και αριθµός κατασκευής π.χ. 69/3779
κ) Όριο υπολογισµού διαρροής σε Ν/ΜΜ(Κ) π.χ. 77
λ) Ονοµασία – τύπος υλικού του δοχείου π.χ. 6.DB 3
µ) Ελάχιστο πάχος τοιχώµατος (σε χιλ.) π.χ. 5.7
ν) Κενό βάρος φιάλης χωρίς καπάκι και χωρίς βαλβίδα σε κιλά π.χ. 61,0
Φιάλες που δεν αναφέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν. Εφόσον
όµως λείπουν µερικές µη ουσιώδεις από τις παραπάνω ενδείξεις, αποφαίνεται η Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου εάν µπορεί κατ’ οικονοµία, να κυκλοφορήσουν.
Οι φιάλες ασετυλίνης φέρουν στο λαιµό τους, χαραγµένες τις παρακάτω ενδείξεις που
αποτελούν την ταυτότητά των και δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε οιοδήποτε έγγραφο:
α) Αριθµό φιάλης του ιδιοκτήτη π.χ. 123456
β) Όνοµα ιδιοκτήτη (Αρχικά) π.χ. ΑΒΓ
γ) Είδος αερίου π.χ. ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ
δ) Περιεκτικότητα σε λίτρα π.χ. 40 λίτρα.
ε) Πίεση γόµωσης π.χ. 18 ΑΤΜ
ζ) Βάρος έτοιµης φιάλης, κενό βάρος (χωρίς καπάκι) µε µάζα και ασετόνη ή άλλο υλικό π.χ.
70,3 κιλά.
η) Ένδειξη για τον επόµενο επαναληπτικό έλεγχο της φιάλης (αναγράφεται µόνο το έτος) π.χ.
88
θ) Όνοµα και σήµα του κατασκευαστή π.χ. =
ι) Έτος και αριθµός κατασκευής π.χ. 49/4551
κ) Σήµανση τύπων
- Όριο διαρροής σε κιλά/χιλ2 π.χ. 40.
- Ονοµασία – τύπος του δοχείου π.χ. Α 83.
- Ελάχιστο πάχος τυχώµατος (σε χιλ.) π.χ. 4.
- Κενό βάρος φιάλης χωρίς καπάκι και βαλβίδα σε κιλά π.χ. 40.
- Τύπος πορώδου µάζας π.χ. ΚΛΜ
κα) Όνοµα Εταιρείας που γέµισε την πορώδη µάζα π.χ. ΝΟΠ
κβ) Σφραγίδα ελεγκτή και ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής της φιάλης µε πορώδη µάζα
ασετόνης π.χ. 05.83
κγ) ∆οκιµαστική πίεση σε ατµόσφαιρες π.χ. 60 ΑΤΜ
κδ) Σφραγίδα ελεγκτή του ΥΒΕΤ για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία της φιάλης (µήνα/ έτος)
π.χ. 1083 ΥΒΕΤ
Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ µετά την εξέταση των δικαιολογητικών χορηγεί την άδεια
κυκλοφορίας (Παράρτηµα Β) στην οποία καθορίζεται:

α) Είδος αερίου, η ποσότητα µε την οποία επιτρέπεται να γεµισθεί η φιάλη που καθορίζεται από
την πίεση, το βάρος ή τον όγκο.
β) ∆ιάρκεια ισχύος
γ) Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και οι ενδείξεις µε τις οποίες πρέπει να χαρακτηρισθεί το
δοχείο.
δ) Τα στοιχεία του ελέγχου από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ.
Ο παραπάνω έλεγχος αφορά τη σφράγιση κάθε φιάλης µε ανάγλυφη σφραγίδα του ΥΒΕΤ.
5. Απαγορεύεται η διαγραφή µε τη βοήθεια τροχού, λίµας ή άλλων µέσων των παλαιών
στοιχείων της φιάλης για την αναγραφή νέων. Τα παλαιά στοιχεία διαγράφονται απλώς δια
προσεκτικών κτυπηµάτων τύπου «Χ».
Άρθρο 4
Έλεγχος φιαλών – ∆ιάρκεια ζωής των
Οι φιάλες πεπιεσµένων αερίων έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής, η οποία καθορίζεται µετά
από κάθε έλεγχο. Οι φιάλες που κυκλοφορούν για πρώτη φορά θα αναγράφουν πότε θα γίνει ο
επόµενος έλεγχος.
Οι επανέλεγχοι καθορίζονται ως εξής:
α) Φιάλες κατασκευής προ του 1960
1. Αναπνευστικών αερίων κατάδυσης κάθε δύο (2) χρόνια
2. Λοιπά αέρια και µείγµατα αυτών οξυγόνου και µειγµάτων αυτού κάθε τρία (3) χρόνια.
β) Φιάλες κατασκευής µετά το 1960
1. Αναπνευστικών αερίων κατάδυσης κάθε τρία (3) χρόνια
2. Λοιπά αέρια και µείγµατα αυτών οξυγόνου και µειγµάτων αυτού κάθε έξι (6) χρόνια.
Οι παραπάνω καθοριζόµενες προθεσµίες, µεταξύ των δύο επανελέγχων µπορεί να µειώνονται
αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί αλλοίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών που αφορούν
παράγοντες όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος.
Ο έλεγχος φιαλών ασετυλίνης πρέπει να γίνεται τρία χρόνια µετά την πρώτη κυκλοφορία της
φιάλης: Μετά την πρώτη τριετία ο έλεγχος θα γίνεται όπως στο άρθρο 16 αναφέρεται.
Άρθρο 5
Πρατήρια Φιαλών
Επιτρέπεται η διακίνηση των φιαλών πεπιεσµένων αερίων και ασετυλίνης µέσω των πρατηρίων
και η δηµιουργία κέντρων διανοµής από εργοστάσιο παραγωγής πεπιεσµένων αερίων ή
εµφιαλωτήρια µε τους παρακάτω όρους:
1. Απαγορεύεται η αποθήκευση σε υπόγεια οικήµατα κατοικιών ή πολυκατοικιών.
2. Οι φιάλες θα τοποθετούνται όρθιες. Μέχρι συνολικού αριθµού 50 φιαλών χωρητικότητας
µέχρι 10 µ2 αερίου υπό κανονικές συνθήκες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.
Πέραν των 50 φιαλών όµως είναι υποχρεωτική η λήψη αυτής.
3. Σε περίπτωση που αποθηκεύονται µέχρι 50 φιάλες, υπάρχουν όµως µερικές µε χωρητικότητα
µεγαλύτερη από 10Μ3, το σύνολο της χωρητικότητας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 500
Μ3, εφόσον πρόκειται για φιάλες πεπιεσµένων αερίων.
4. Σε περίπτωση κοινής αποθήκευσης πεπιεσµένων αερίων (π.χ. Οξυγόνου, αζώτου, αργού και
µιγµάτων αυτών) µε εύφλεκτα αέρια (π.χ. ασετυλίνη, Υδρογόνο) απαιτείται: α) ο φωτισµός να
είναι αντιεκρηκτικού τύπου και β) να υπάρχει διαχωριστικός τοίχος µέχρι της οροφής της
αποθήκης που να χωρίζει τις φιάλες των δύο κατηγοριών.
Στην περίπτωση φιαλών ασετυλίνης, ισχύει το ίδιο, µόνο που εδώ λαµβάνεται το µέγιστο
δυνατό περιεχόµενο της φιάλης που είναι 8 KGS, δηλαδή σύνολο χωρητικότητας 400 KGS.

5. Στην περίπτωση µικτής αποθήκευσης, ήτοι φιαλών πεπιεσµένων αερίων και ασετυλίνης, για
τον καθορισµό της ποσότητας των 500 κυβικών µέτρων, κάθε φιάλη ασετυλίνης θα
υπολογίζεται, κατ’ οικονοµίαν, ως περιέχουσα 10 κυβικά µέτρα αερίου.
Άρθρο 6
Έκτακτος Έλεγχος
1. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ αυτεπάγγελτα ή έπειτα από εντολή Εισαγγελέα ή άλλης
∆ηµόσια αρχής, µπορεί να προβαίνει σε έκτακτο έλεγχο της ασφάλειας των φιαλών.
2. Η παραπάνω Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύει την πλήρωση φιάλης ή ακινήτου δοχείου ή τη
χρησιµοποίηση πορώδους µάζας ή διαλυτικού υλικού εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν καλύπτουν
τους όρους ασφαλείας ή τις απαιτούµενες προδιαγραφές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 7
Εµφιαλωτήρια – Υποχρεώσεις
1. Για την ίδρυση και θέση σε λειτουργία µιας εγκατάστασης πλήρωσης φιαλών πεπιεσµένων
αερίων, απαιτείται η έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας και δεν έχουν εφαρµογή
στην περίπτωση αυτή ειδικές ή γενικές διατάξεις για απαλλαγή εκ των υποχρεώσεων
εφοδιασµού µε τις ανωτέρω άδειες.
2. Η χορηγούµενη από το ΥΒΕΤ άδεια λειτουργίας, δίδεται για συγκεκριµένη θέση και όρους
λειτουργίας και ουδεµία διαρρύθµιση, προσθήκη, ή αφαίρεση µηχανηµάτων επιτρέπεται χωρίς
τη σχετική άδεια.
Η άδεια λειτουργίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Εννοείται εδώ πως όταν το
εµφιαλωτήριο ανήκει σε εργοστάσιο παραγωγής των αερίων και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
αυτού, γιατί ευρίσκεται στον ίδιο εργοστασιακό χώρο, η άδεια λειτουργίας του εµφιαλωτηρίου
ακολουθεί, στη διάρκεια ισχύος, την άδεια λειτουργίας του όλου εργοστασίου.
3. Οι ιδιοκτήτες των εµφιαλωτηρίων υποχρεούνται να τηρούν ακριβώς τους όρους της άδειας
λειτουργίας, να διατηρούν τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση και να είναι σχολαστικοί
στην τήρηση των όρων ασφαλούς λειτουργίας. Εφόσον παρουσιάζεται οιαδήποτε βλάβη θα
προβαίνουν στην άµεσο διακοπή των εργασιών εµφιάλωσης για επιµεληµένη επιδιόρθωση και
συντήρηση των εγκαταστάσεων.
4. Το απασχολούµενο προσωπικό να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, αρτιµελές και
κατηρτισµένο εις τα της αποστολής του.
5. Η αρµόδια υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση και το προσωπικό δεν παρέχουν
εγγυήσεις ασφαλείας, µπορεί να διατάξει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας
του εµφιαλωτηρίου.
6. Κάθε εµφιαλωτήριο λειτουργεί µε εσωτερικό κανονισµό που συντάσσεται από τον ιδιοκτήτη
του και εγκρίνεται από το ΥΒΕΤ.
7. Σε κάθε εµφιαλωτήριο τηρούνται:
α) Βιβλίου ελέγχου των δοχείων.
β) Πρωτόκολλο θέσης εκτός κυκλοφορίας φιαλών, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα Γ. Τα
ανωτέρω βιβλία και πρωτόκολλα θα είναι θεωρηµένα από το ΥΒΕΤ και θα παραδίδονται για
έλεγχο αµέσως µόλις ζητηθούν από το αρµόδιο όργανο.
8. Κάθε Κέντρο Ελέγχου πρέπει να διαθέτει ένα γραφείο για τον αρµόδιο ελεγκτή του ΥΒΕΤ να
παρέχει δε, κάθε διευκόλυνση για την απρόσκοπτο άσκηση των καθηκόντων του.
9. Μόλις συγκεντρώνονται τουλάχιστον 50 φιάλες για έλεγχο, καλούν τον αρµόδιο ελεγκτή και
προβαίνουν ενώπιόν του στον έλεγχο των φιαλών.

10. Φροντίζουν να τηρούνται σχολαστικά τα µέτρα ασφαλείας της εγκατάστασης και τα
αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 8
Κατασκευή Εµφιαλωτηρίων (εκτός ασετυλίνης)
1. Τα κτίρια πρέπει να είναι µονώροφα (ισόγεια) µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο
σκυρόδεµα, τοιχοποιία από τούβλα ή τσιµεντόλιθους και ελαφρά στέγη. Στις περιπτώσεις που η
στέγη κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα, πρέπει να δηµιουργείται οπωσδήποτε πάνω
από το χώρο πλήρωσης ένα άνοιγµα διαστάσεων τουλάχιστον 4x4 µέτρων µε ελαφρά στέγη για
εκτόνωση των αερίων σε περίπτωση έκρηξης. Η απόσταση του εµφιαλωτηρίου από το κτίριο
παραγωγής και πλήρωσης ασετυλίνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 µέτρα.
2. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εργοστασίου και αµφιαλωτηρίου υδρογόνου και µιγµάτων
αυτού, πρέπει να είναι αντιεκρηκτικές. Οι πόρτες να ανοίγουν από µέσα προς τα έξω και να
είναι ευδιάκριτα σηµαδεµένες.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την παραγωγή εύφλεκτων µιγµάτων π.χ. Αζώτου µε αιθυλένιο. Οι
διάδροµοι διαφυγής, σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να είναι οι συντοµότεροι δυνατοί και
πάντοτε ελεύθεροι από φιάλες ή άλλα αντικείµενα. Χώροι πάνω από 50 τ.µ. πρέπει να έχουν
δύο πόρτες σε διαφορετικά σηµεία.
3. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να αποδίδεται στον αερισµό των εγκαταστάσεων πλήρωσης, ώστε
να αποφεύγονται οι σχηµατισµοί επικίνδυνων µιγµάτων αερίου µε αέρα.
4. Οι χώροι πλήρωσης ευφλέκτων, ή Οξειδωτικά επιδρώντων πεπιεσµένων αερίων, πρέπει να
βρίσκονται στο έδαφος, ή στο ύψος της ράµπας. ∆εν επιτρέπεται να βρίσκονται πάνω ή κάτω
από χώρους που προορίζονται για διαρκή αναµονή του προσωπικού.
5. Τα δάπεδα των χώρων πλήρωσης πρέπει να είναι επίπεδα, άκαυστα πάντοτε απηλλαγµένα
από εύφλεκτα υλικά (λάδι, λίπος κ.λπ.).
6. Στους υπαίθριους χώρους των εγκαταστάσεων πλήρωσης, το δάπεδο πρέπει να είναι σταθερό
και να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας όπως αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του
άρθρου αυτού.
7. Όλες οι εγκαταστάσεις πεπιεσµένων αερίων, σωληνώσεις, δεξαµενές πρέπει να είναι
απόλυτα στεγανές και φέρουν σε κατάλληλα σηµεία, βαλβίδες ανακούφισης (εκτόνωσης), που
να µπορούν να αδειάζουν το περιεχόµενό των ακίνδυνα σε ασφαλές µέρος. Οι σωληνώσεις
πρέπει να έχουν εξωτερικά διαφορετικά χρώµατα, ανάλογα µε το αέριο που περιέχουν, καθώς
και σχετική πινακίδα.
8. Τα όργανα µέτρησης πρέπει να είναι ακριβή και οι ενδείξεις τους στα επιτρεπτά όρια
ανοχών. Η περιοχή µέτρησής των, πρέπει να εναρµονίζεται µε τα προς µέτρηση µεγέθη. Τα
µανόµετρα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασµένα και τοποθετηµένα – εκτόνωση
προς τα πίσω – ώστε στην περίπτωση που χάσουν τη στεγανότητά τους, να µην κινδυνέψουν να
τραυµατισθούν οι εργαζόµενοι µπροστά σ’ αυτά. Τα µανόµετρα που χρησιµοποιούνται για
αέρια µε οξειδωτική δράση, πρέπει να φέρουν την επιγραφή, «Να διατηρούνται καθαρά χωρίς
ίχνος ελαίου, λίπους», ή σχετικό διεθνές σήµα.
9. Τα εµφιαλωτήρια πρέπει να προστατεύονται από ηλεκτροστατικά φορτία και να διαθέτουν
αντικεραυνική προστασία.
10. Κατά τις µεταγγίσεις υγρού οξυγόνου ή αερίου, αλλά σε πίεση µεγαλύτερη από 40 BARS
απαγορεύεται η χρησιµοποίηση ευκάµπτων σωλήνων οργανικής φύσης.
11. Τα συνδετικά µέρη της εγκατάστασης πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τρόπο ώστε να
µπορεί να γίνει µια τέλεια σύνδεση µε τα δοχεία (φιάλες) που πρόκειται να γεµισθούν.
Άρθρο 9
Εµφιάλωση Ασετυλίνης

1. Τα εµφιαλωτήρια ασετυλίνης στεγάζονται στο εργοστάσιο παραγωγής της ασετυλίνης.
Επειδή η ασετυλίνη είναι εύφλεκτος και το εσωτερικό της φιάλης έχει µια ιδιορρυθµία,
απαιτείται η λήψη ειδικών µέτρων ασφάλειας.
2. Σε περιπτώσεις που οι χώροι πλήρωσης των φιαλών ασετυλίνης είναι γειτονικοί µε τους
χώρους παραγωγής της ασετυλίνης, πρέπει µεταξύ των να κατασκευάζεται τοίχος που να
αντέχει στη φωτιά. Τέτοιοι τοίχοι κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά ή έχουν ειδική µόνωση.
3. Τα κτίρια, οι τοίχοι, τα δάπεδα, ο εξαερισµός, πρέπει να κατασκευάζονται όπως αναφέρεται
στο προηγούµενο άρθρο. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου.
4. Οι σωληνώσεις της ράµπας πλήρωσης πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε δύο τουλάχιστον από
τους τρεις µηχανισµούς ασφαλείας:
α) Με φράγµα προστασίας µπροστά στον αγωγό διανοµής της ράµπας πλήρωσης.
β) Με προστασία από φλόγα στον αγωγό διανοµής της ράµπας πλήρωσης.
γ) Με φράγµα προστασίας στον κινητό αγωγό µεταξύ του διανοµέα και του δοχείου που
πρόκειται να γεµίσει ή µε διαµόρφωση των συνδέσεων των δοχείων του διανοµέα, κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να αναχαιτίζεται τυχόν απελευθέρωση της ασετυλίνης που δηµιουργείται από
θερµική επίδραση.
5. Στη ράµπα πλήρωσης για συστοιχία φιαλών, πρέπει να υπάρχει ένα φράγµα πριν από κάθε
αγωγό σύνδεσης της συστοιχίας. Ο αγωγός πριν από το φράγµα της προστασίας πρέπει να είναι
προστατευµένος από κάθε τυχόν επίδραση φλόγας που µπορεί να προέρχεται από την πλευρά
της συστοιχίας.
Επίσης κάθε σύνδεση πλήρωσης να είναι εφοδιασµένη µε µηχανισµό που να εµποδίζει την
επιστροφή (βαλβίδα αντεπιστροφής) του αερίου στο αεροφυλάκιο ασετυλίνης.
6. Για την αντιµετώπιση πυρκαϊάς πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση ψεκασµού νερού, για την
ψύξη των φιαλών που θα είναι συνδεδεµένες στις ράµπες πλήρωσης. Το νερό της εγκατάστασης
ψεκασµού πρέπει να µπορεί να καλύψει όλα τα δοχεία που θα έχουν συνδεθεί για να γεµισθούν.
Η εγκατάσταση ψεκασµού πρέπει να µπορεί να ενεργοποιείται και από σηµεία εκτός του χώρου
γεµίσµατος (πλήρωσης).
7. Για τη διακοπή των ηλεκτρικών εκκινήσεων των αντιδραστήρων και των συµπιεστών πρέπει
να υπάρχουν µηχανισµοί, οι οποίοι να µπορούν να χρησιµοποιούνται εύκολα από προσιτά και
καλά προστατευµένα µέρη. Για την εκτόνωση των αγωγών διοχέτευσης της ασετυλίνης µεταξύ
συµπιεστή και ράµπας πλήρωσης, πρέπει να υπάρχουν µηχανισµοί οι οποίοι να µπορούν να
ενεργοποιούνται και από σηµεία εκτός του χώρου πλήρωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 10
Μεταφορά υγρού Οξυγόνου – Αζώτου – Αργού – ∆ιοξειδίου του άνθρακος
Από τα εργοστάσια παραγωγής των τα παραπάνω αέρια µεταφέρονται προς τα εµφιαλωτήρια ή
τους µεγάλους καταναλωτές µέσα σε ειδικά βυτιοφόρα οχήµατα κατασκευασµένα ειδικά για το
σκοπό αυτό. Παρόµοια µεταφορά γίνεται και σιδηροδροµικώς εφόσον η δεξαµενή µεταφοράς
είναι ειδικά κατασκευασµένη για το σκοπό αυτό. Τα παραπάνω βυτιοφόρα για να
κυκλοφορήσουν απαιτείται να καλύπτονται µε πιστοποιητικά καταλληλότητας αναγνωρισµένου
Οργανισµού. Σχετικά µε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθείται η κείµενη
Νοµοθεσία.
Στις εγκαταστάσεις για την πλήρωση δεξαµενών πάνω σε βυτιοφόρα πρέπει να υπάρχουν
διατάξεις γειώσεως των δεξαµενών.
Άρθρο 11
Μεταφορά φιαλών πεπιεσµένων αερίων και Ασετυλίνης

Οι γεµάτες φιάλες πεπιεσµένων αερίων και ασετυλίνης, µεταφέρονται εις τα πρατήρια
διαθέσεως των ή τους καταναλωτές µε αυτοκίνητα µέσα.
Οι φιάλες φέρουν τα κατάλληλα κλείστρα και τους χρωµατισµούς, όπως αναφέρονται στα
επόµενα άρθρα, καθώς και κάλυµµα προστατευτικό του κλείστρου.
Απαγορεύεται η διακίνηση φιαλών από τα εµφιαλωτήρια στην κατανάλωση καθώς και
αντιθέτως χωρίς το προστατευτικό κάλυµµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 12
Κέντρα ελέγχου
Τα εις το άρθρο 3 παρ. 9 της παρούσας, αναφερόµενα κέντρα ελέγχου λειτουργούν στα
εργοστάσια παραγωγής και εµφιάλωσης πεπιεσµένων αερίων και τα εµφιαλωτήρια. Μπορούν
όµως να ιδρύονται και ανεξάρτητα κέντρα ελέγχου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρούσας.
Ο απαραίτητος και στοιχειώδης εξοπλισµός ενός κέντρου ελέγχου αποτελείται:
α) Από µία υδραυλική ηλεκτροκίνητη αντλία πιέσεως για τον έλεγχο των φιαλών
δυναµικότητας µέχρι 400 BARS.
β) Από ένα ενδοσκόπιο για τον έλεγχο των εσωτερικών διαβρώσεων των φιαλών
(αντιεκρηκτικό λαµπάκι).
γ) Από µία αυτόµατη ζυγαριά ενδείξεων µέχρι 200 χιλιογράµµων και ευαισθησίας 10
γραµµαρίων.
δ) Συσκευή εξαγωγής κλείστρων.
ε) Συσκευή εξαγωγής σιδήρου δακτυλίου λαιµού φιάλης
ζ) Συσκευή ξήρανσης φιαλών
η) από τις σχετικές σφραγίδες
θ) Συσκευή επισκευής – αντικατάστασης βάσης, στήριξης φιάλης.
Εκτός από τον παραπάνω στοιχειώδη εξοπλισµό οιοσδήποτε πρόσθετος, κατά τη διακριτική
ευχέρεια του ιδιοκτήτη του κέντρου, είναι αποδεκτός εφόσον αυτός αποσκοπεί στον καλύτερο
και λεπτοµερέστερο έλεγχο των φιαλών.
Το προσωπικό του κέντρου ελέγχου πρέπει να είναι πεπειραµένο και υπεύθυνο, να εργάζεται δε
κάτω από την υπευθυνότητα διπλωµατούχου τεχνικού.
Άρθρο 13
∆ιαδικασία ελέγχου φιαλών
1. Μετά τη µεταφορά των φιαλών στο εµφιαλωτήριο και προτού οδηγηθούν στις εγκαταστάσεις
πλήρωσης (ράµπα γεµίσµατος) πρέπει να διαχωρίζονται εξ’ αυτής τρεις κατηγορίες.
α) Οι φιάλες που η ηµεροµηνία επανελέγχου των έχει λήξει.
β) Οι φιάλες που η ηµεροµηνία επανελέγχου των λήγει ύστερα από έξι (6) µήνες.
γ) Οι φιάλες που φέρουν εµφανή κάκωση ή έχουν εξωτερικό χαρακτηριστικό γνώρισµα, που
δηµιουργεί υποψία για την ασφάλεια των ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία του προσεχούς
επανελέγχου.
Οι εκτός των παραπάνω κατηγοριών φιάλες οδηγούνται για πλήρωση χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο.
Οι φιάλες της κατηγορίας γ΄ επιθεωρούνται εξωτερικά για τυχόν διαβρώσεις, ύπαρξη λαδιών,
κατάσταση κλείστρου, καλύµµατος, βάσης στήριξης και οδηγούνται στη ράµπα πλήρωσης.
Οι φιάλες των κατηγοριών α΄ και β΄ πλην της ασετυλίνης δοκιµάζονται όπως περιγράφεται
παρακάτω:

α) Εξωτερικός έλεγχος. ∆ιαπιστώνεται εάν η φιάλη φέρνει κτυπήµατα, τυχόν ίχνη
ηλεκτροσυγκόλλησης, παραµορφώσεις από επίδραση υψηλής θερµοκρασίας, φθορά του
διακριτικού χρωµατισµού της, ταυτότητα µεταξύ κλείστρου και εξωτερικού χρώµατος
δηλωτικού του περιεχοµένου της, κατάσταση του σπειρώµατος του κλείστρου, αναγραφή
περιεχοµένου.
Πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες και άχρηστες οι φιάλες που έχουν εξωτερικά τραύµατα από
κτυπήµατα ή πτώση, ίχνη φωτιάς, ίχνη ηλεκτροσυγκόλλησης µε παραµορφωµένα ή αλλοιωµένα
τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των ή που έπειτα από αίτηση της Εταιρείας που τις
κατασκεύασε πρέπει να αποσυρθούν της κυκλοφορίας λόγω τεχνικού σφάλµατος (κακή
ποιότητα κράµατος µετάλλου κ.λπ.) που διαπιστώθηκε µεταγενέστερα.
β) Εσωτερικός έλεγχος. Με τη βοήθεια ενδοσκοπίου (ειδικά αντιεκρηκτικό λαµπάκι)
επιθεωρείται το εσωτερικό της φιάλης για την ανίχνευση των διαβρώσεων και άλλων
αλλοιώσεων. Ακολουθεί η διαπίστωση του βάρους. Αφού προηγηθεί καλό εσωτερικό
καθάρισµα της σκουριάς µε βούρτσες ή άλλα όργανα, ζυγίζεται η κενή φιάλη και το βάρος της
αναγράφεται στο βιβλίο ελέγχου. Εάν διαπιστωθεί µείωση βάρους µέχρι του 3% του αρχικού
πάνω στη φιάλη αναγραφόµενου βάρους, τότε η φιάλη είναι κατάλληλη και µπορεί να γεµισθεί.
Εάν διαπιστωθεί µείωση κατά 3-4% του αρχικού βάρους, τότε η φιάλη υποβιβάζεται στην
αµέσως κατώτερη πίεση λειτουργίας. Επισηµαίνεται ότι συνήθεις πιέσεις λειτουργίας είναι 200150-125 και 100 BAR. Σε περίπτωση που η µείωση βάρους είναι µεγαλύτερη του 4% του
αρχικού βάρους, τότε η φιάλη αποσύρεται της κυκλοφορίας.
γ) Υδραυλική πίεση. Η φιάλη γεµίζεται µε νερό, κατόπιν εφαρµόζεται πίεση ανώτερη κατά
50% της πίεσης λειτουργίας επί πέντε (5) τουλάχιστον λεπτά της ώρας.
2. Η διαδικασία του ελέγχου σύµφωνα πάντοτε µε τα εις την ανωτέρω παράγραφο αναφερόµενα
ακολουθεί τον εσωτερικό κανονισµό της µονάδας που εγκρίνεται από το ΥΒΕΤ.
Άρθρο 14
Αχρήστευση Φιαλών
Φιάλες πεπιεσµένων αερίων που κρίνονται από το κέντρο ελέγχου και τον ελεγκτή του ΥΒΕΤ
ως επικίνδυνες και ακατάλληλες για χρησιµοποίηση βγαίνουν από την κυκλοφορία µε τη
φροντίδα του ελεγκτή του ΥΒΕΤ και συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο (Παράρτηµα Γ)
υπογραφόµενο από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Κέντρου Ελέγχου και τον ελεγκτή του
ΥΒΕΤ.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη της φιάλης ή του ιδιοκτήτη του κέντρου ελέγχου, ή
του ελεγκτή του ΥΒΕΤ, το θέµα παραπέµπεται στην αρµόδια ∆/νση του ΥΒΕΤ η οποία εντός
µηνός αποφαίνεται αµετάκλητα. Κατά το διάστηµα, µέχρι της τελικής κρίσης για την τύχη της
φιάλης απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της.
4. Η καταστροφή της φιάλης πραγµατοποιείται ενώπιον του ελεγκτή µε κατάλληλο τεµαχισµό
από προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου.
5. Εάν ο ιδιοκτήτης της φιάλης δεν επιθυµεί την καταστροφή της φιάλης, τότε ο ελεγκτής
ανοίγει οπή στο άνω µέρος της φιάλης σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας.
Άρθρο 15
Χρωµατισµός φιαλών
1. Οι φιάλες πεπιεσµένων αερίων χαρακτηρίζονται και από το χρωµατισµό που φέρουν, στο
κωνοειδές πάνω µέρος του λαιµού της φιάλης. Το χρώµα χαρακτηρίζει το αέριο που περιέχει.
Το υπόλοιπο (κυλινδρικό) σώµα της φιάλης είναι χρώµατος γκρι ανεξάρτητα από το
περιεχόµενό της. Φιάλες που φέρουν και στο υπόλοιπο σώµα το χρώµα του λαιµού θεωρούνται
κανονικές.

Ειδικότερα για κάθε αέριο ή µίγµα αερίων ο λαιµός είναι χρωµατισµένος όπως περιγράφεται
παρακάτω:
Φιάλες µε
«
«
«
«
«
«
«

οξυγόνο …………………………..
άζωτο ……………………………..
πρωτοξείδιο του αζώτου ………….
διοξείδιο του άνθρακος …………...
ασετυλίνη …………………………
υδρογόνο ………………………….
αργό ή κρυπτό ή ξένο ή ήλιο ……..
ατµοσφαιρικό ή συνθετικό αέριο …

χρώµα
«
«
«
«
«
«
«

άσπρο
πράσινο
µπλε
γκρι (σκούρο)
κίτρινο
κόκκινο
καφέ
πράσινο µε λευκό εναλλάξ εκ της
βάσεως του κλείστρου προς τη
βάση του λαιµού.

2. Ειδικά για τις φιάλες Νοσοκοµειακών αερίων (οξυγόνου, πρωτοξειδίου του αζώτου και
διοξειδίου του άνθρακος) τα χρώµατα είναι τα ίδια, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, πλην
οι φιάλες οξυγόνου έχουν επί πλέον γραµµένη µε µαύρα κεφαλαία γράµµατα τη λέξη
«ΟΞΥΓΟΝΟ», οι φιάλες πρωτοξειδίου µε λευκά κεφαλαία γράµµατα την επιγραφή
«ΠΡΩΤΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ» και οι φιάλες διοξειδίου του άνθρακος µε λευκά γράµµατα
την επιγραφή «∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ».
Άρθρο 16
Φιάλες Ασετυλίνης – Έλεγχος αυτών
1. Σχετικά µε τη συχνότητα του περιοδικού ελέγχου των φιαλών ασετυλίνης, αυτή εξαρτάται
από τον τύπο της πορώδους µάζας της φιάλης. Φιάλες µε πορώδη µάζα από κοκκώδες υλικό
που δεν παρουσιάζει ισχυρή συνοχή θα πρέπει να επιθεωρούνται µια φορά το χρόνο.
Φιάλες µε πορώδη µάζα ισχυρής συνοχής (µε βάση το πυριτικό ασβέστιο) και πορώδες 90-92%
θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά τριετία. Φιάλες µε νέες σύγχρονες πορώδεις µάζες (τύπου
COMRACT), ανά πενταετία.
2. Κατά τον έλεγχο εκτός από την εξωτερική κατάσταση της φιάλης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δίδεται κατά τον έλεγχο της πορώδους µάζας αυτής. Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται
σύµφωνα µε εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της µονάδας που εγκρίνεται από το ΥΒΕΤ.
Άρθρο 17
Κλείστρα – Υποδοχαί
1. Οι µηχανισµοί σύνθεσης στα κλείστρα φιαλών των δοχείων καθώς και οι µηχανισµοί
πλήρωσης και µετάγγισης στα εργοστάσια για την παραγωγή πεπιεσµένων και υγροποιηµένων
αερίων, καθώς επίσης και θέσεις κατανάλωσης πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε τέτοιο
τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ λάθους τοποθέτηση φιάλης µη επιθυµητής.
2. Ειδικότερα κατά φιάλη τα κλείστρα έχουν όπως περιγράφονται παρακάτω:
α) Φιάλες Οξυγόνου:
Κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο διαµ. 22,91 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή (Νοσοκοµεία,
κλινικές κ.λπ.) αρσενική, δεξιόστροφ. διαµ, 22,91 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ.
β) Φιάλες Αζώτου:
Κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο, διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή θηλυκή,
δεξιόστροφο διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ.
γ) Φιάλες πρωτοξειδίου Αζώτου:
Κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο, διαµ. 26 χιλ. και βήµατος 1,50 χιλ. Υποδοχή αρσενική,
δεξιόστροφο διαµ. 26 χιλ. και βήµατος 1,50 χιλ.

δ) Φιάλες ∆ιοξειδίου άνθρακος:
Κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο, διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή θηλυκή,
δεξιόστροφο, διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. µε ασφαλιστικό.
ε) Φιάλες Ασετυλίνης:
α) Κλείστρο τύπου φουρκέτα. β) Κλείστρο θηλυκό αριστερόστροφο, διαµ. 22,91 χιλ. και
βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή αρσενική, αριστερόστροφο διαµ. 22,91 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ.
στ) Φιάλες υδρογόνου:
Κλείστρο αρσενικό, αριστερόστροφο, διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή θηλυκή
αριστερόστροφο διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ.
ζ) Φιάλες Κρυπτού, αργού, ξένου κ.λπ.:
Όπως του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακος.
η) Φιάλες Αναπνευστικού µίγµατος Αζώτου – Οξυγόνου:
Κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο διαµ. 24 χιλ. και βήµατος 2 χιλ. Υποδοχή θηλυκή
δεξιόστροφο διαµ. 24 χιλ. και βήµατος 2 χιλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 18
Καθήκοντα ελεγκτών φιαλών
1. Καθήκοντα ελεγκτών φιαλών ανατίθενται σε τεχνικούς υπαλλήλους του ΥΒΕΤ. Οι
υπάλληλοι που αναλαµβάνουν καθήκοντα ελεγκτών ορίζονται µε υπουργική απόφαση η οποία
καθορίζει και την αρµοδιότητά των σε ένα ή περισσότερα εµφιαλωτήρια. Η τοιαύτη ανάθεση
καθηκόντων καλύπτει περίοδο ενός έτους που µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη έτος,
απαγορευµένης της ανάθεσης των αυτών καθηκόντων στον ίδιο υπάλληλο για περίοδο
µεγαλύτερη από 2 χρόνια.
2. Οι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη της χρεουµένης σε αυτούς σφραγίδας µιας για τη
σφράγιση των φιαλών προς κυκλοφορία των και άλλης για την αχρήστευση των επικίνδυνων
για κυκλοφορία.
3. Όταν συγκεντρώνεται αριθµός φιαλών για έλεγχο (τουλάχιστον 50) µεταβαίνουν αµέσως στο
εµφιαλωτήριο προς έλεγχο και σφράγιση αυτών.
4. ∆ιενεργούν τακτικούς ελέγχους στα εργοστάσια – εµφιαλωτήρια και παρακολουθούν την
ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος και γενικά της κειµένης νοµοθεσίας.
5. Αναφέρουν συνεχώς στην προϊσταµένη υπηρεσία των τα αποτελέσµατα των ελέγχων των.
6. Τηρούν αρχείο µε τις εγκρίσεις εισαγωγής, εγκρίσεις κυκλοφορίας, πρωτόκολλα
καταστροφής φιαλών και ηµερολόγιο.
Άρθρο 19
Ποινές
1. Στους αρνούµενους να επιτρέψουν την εκτέλεση καθηκόντων του ελεγκτή, επιβάλλεται µε
υπουργική απόφαση πρόστιµο µέχρι 200.000 δρχ.
2. Στους παραβάτες διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 200.000 δρχ. µπορεί
όµως σε περιπτώσεις υποτροπής να επιβληθεί η σφράγιση του εµφιαλωτηρίου ή και αµφότερα.
3. Ενστάσεις κατά αποφάσεως επιβολής ποινών κρίνονται κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 20
Γνωµοδοτική Επιτροπή

Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται θέµατα που δεν καλύπτονται από την παρούσα ή
δηµιουργούνται θέµατα ερµηνείας της, ο Υπουργός Αναπληρωτής Βιοµηχανίας µπορεί να
συγκαλεί εκτάκτως για εξέταση του θέµατος Γνωµοδοτική Επιτροπή από το Γενικό ή Ειδικό
Γραµµατέα του ΥΒΕΤ, τους αρµόδιους ∆ιευθυντή & Τµηµατάρχη του ΥΒΕΤ, εκπρόσωπο του
ΤΕΕ, εκπρόσωπο του Κέντρου Ελέγχου. Στην επιτροπή εισηγείται, χωρίς ψήφο ο αρµόδιος
ελεγκτής. Η απόφαση του Υπουργού µετά την εισήγηση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν
υπόκειται σε ένδικο µέσο.
Άρθρο 21
Μεταβατικές ∆ιατάξεις – Έναρξη ισχύος
Εργοστάσια εµφιαλωτήρια που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση της παρούσας, πρέπει να
προσαρµοσθούν µε τις διατάξεις αυτής εντός (6) µηνών πλην των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17
της παρούσας, που αρχίζουν να εφαρµόζονται µετά (2) µήνες από τη δηµοσίευσή της. Τα άρθρα
13 και 19 αρχίζουν να ισχύουν µετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και πάντως
όχι βραδύτερον του έτους από της δηµοσίευσής της παρούσας.
Άρθρο 22
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαίου 1988
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
……………………. 1988
Αριθ. Πρωτ. ……….……
ΥΒΕΤ
……………………...
Αρµόδιος …………..
∆/νση ………………
ΤΗΛ. ………………
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
……………………………………………………………………………………………………..
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.∆. ……………………….. 198……………..
2) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από το παραπάνω Π.∆. που
υποβλήθηκαν υπό τ……………………………………………………………………………
3) Σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας
Εγκρίνουµε

Την εισαγωγή ………………………………………… φιαλών κατασκευής του ………………..
υπό του ……………………………………………………………………………………………
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Σ. (υπογραφή)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Η παρούσα εκδίδεται εις τριπλούν. Η µια δια τον αιτούντα, η άλλη δια το Τελωνείο
Εισαγωγής και η τρίτη παραµένει στο στέλεχος της Υπηρεσίας.
2. Στις περιπτώσεις µεγάλου αριθµού φιαλών επισυνάπτεται κατάσταση αυτών θεωρηµένη
από την Υπηρεσία.
3. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των εισαγοµένων φιαλών προτού χορηγηθεί η Α∆ΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
……………………. 1988
Αριθ. Πρωτ. ……….……
ΥΒΕΤ
……………………...
Αρµόδιος …………..
∆/νση ………………
ΤΗΛ. ………………
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
……………………………………………………………………………………………………..
Έχοντας υπόψη:
4) Τις διατάξεις του Π.∆. ……………………….. 198……………..
5) Τα υποβληθέντα υπό του ……………… δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από τις
διατάξεις του παραπάνω Π.∆.
6) Σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας
Εγκρίνουµε
Την κυκλοφορία των φιαλών που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα και σφραγίσθηκαν µε τη
σφραγίδα του ΥΒΕΤ Νο ………………………………………..
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Σ. (υπογραφή)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Η παρούσα εκδίδεται εις διπλούν. Η µια δια τον ιδιοκτήτη των φιαλών, η άλλη για το
αρχείο της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
……………………. 1988
Αριθ. Πρωτ. ……….……
ΥΒΕΤ
……………………...
Αρµόδιος …………..
∆/νση ………………
ΤΗΛ. ………………
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ
……………………………………………………………………………………………………..
Θέσης εκτός κυκλοφορίας ή αχρήστευσης φιαλών πεπιεσµένων αερίων ……………………….
σήµερα την ………………. ο υπογράφων το παρόν …………………………………………….
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ΥΒΕΤ έλεγξα τις φιάλες που αναφέρονται στο συνηµµένο
πίνακα και επειδή τις βρήκα ακατάλληλες και επικίνδυνες για κυκλοφορία
1) Επέβλεψα στην καταστροφή ……………………. εξ αυτών εκ µέρους του ιδιοκτήτη του
εµφιαλωτηρίου
2) Απαγόρευσα προσωρινά την κυκλοφορία (µε κλείδωµα σε ιδιαίτερο διαµέρισµα) ………..
εξ αυτών, έπειτα από γραπτή σύσταση του ιδιοκτήτη (άρθρο 143 Π.∆./8)
Το παρόν συνετάγη εις τριπλούν
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Τ.Σ. (υπογραφή)
Έλαβα γνώση
Ο Εκπρόσωπος της Επιχείρησης

