*02000431901960016*

335

•

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλοu

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

19

lαναuαρίοu

43

1996

Οι Κατηγορίες των υγρών καυσιμων στα αεροδρόμια

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

&ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Δ3/26080
Κανονιομός εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακΙνησης
υγρών καυσΙμων σε αεροδρόμια.

γούσες ήδη από Xράνa προγενέστερο της δημοσίευσης
της παρούσης Υπουργικής Απόφασης εγκαταστάσεις
υγρών καυσΙμων στα αεροδρόμια, χορηγεΙτοι πρa6εσμια

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,

πρaoαρμoγής τους στα μέτρα που πl\Oβλέπουν οι διατά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ξεις της παρούσας απόφασης, στα οποια συμπεριλαμβά

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΩΝ

νονται και τα πρόσθετα μέτρο πυροπροστασΙας που τυχόν

α. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1571/1985για τη
ρύθμιση θεμότων πετρελα\κής πολιτικής και εμπορΙας πε
τρελαιοειδών (ΦΕΚ

192/Α/14.11.85).
1Ο του

β. Τις διατάξεις του άρθρου

Π.Δ.

437/1985

-περΙ καθορισμού και ανακατανομής των αρμοδιοτήτων
των ΥπουργεΙων> (ΦΕΚ 157/19.9.85/τ.Α·).
γ. Το άρθρο

22

του Ν.

1682/1987 .Mtoa

και όργανα.

αναπτυξιακής πολιτικής Κ.λπ.> (ΦΕΚ 14/16.2.87/τ.Α·).

δ. Τις διατάξεις του Π.Δ.

460/1976

(ΦΕΚ

170/6.7.76/

τ.Α·).

ε. Την απόφαση

17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/30.3.78/

τ.Β·) του Υπουργού ΒιομηχανΙας και Ενέργειας. την από
φοση

17483/1978

(ΦΕΚ 269/30.3.78/τ.Β·) του Υπουρ

γού ΒιομηχανΙας και Ενέργειας, ως και το Π.Δ.

44/1987

(ΦΕΚ 15/17.2.87/τ.Α·).

Την

31.12.85/

απόφααη 346281799/1985 (ΦΕΚ 799/
τ. Β') του Υπουργού ΒιομηχανΙας, Ενέργειας

και ΤεχνολογΙας.
ζ. Τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.

1577/85) όπως
1647/86 και Ν. 1772/88.
η. Το Π .Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/ΑΙ89) -Οργανισμός του
ΥπουργεΙου ΒιομηχανΙας, Eνtργειας και ΤεχνολογΙας •.
τρanOΠOιήθηKε με τους Ν.

θ) Τ ο γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης
δεν ΠΡOKaλεΙται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπο
λογισμού. αποφασΙζουμε:

1.

στην Κοινή υπουργική απόφαση 34628/1985 (ΦΕΚ 799/
άδα; 31.12.1985).
2. Ειδικότερα για τις υπάρχουσες και νόμιμα λειτουρ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Έχοντας υπόψη:

στ

ακολουθούν τη γενική ταξινόμηση, όπως αυτή αναφέρεται

ΚαθορΙζουμε δια του παρόντος Κανονισμού τις γενι

θα επιβληθούν (βλ. Κεφ. 9), ως εξής:
2.1. Από τη δημοσίευση της παρούσας:
α. Ένας

(1)

μήνας για την υποβολή από την Εταιρεlo

προς την Πυρaoβεστική YnηρεσΙo, για έγκριση, μελέτης
πυροπροστασloς για τις εγκαταστάσεις που διαθέΤουν

υπόγειες, θαμμένες. ημιθαμμένες ή εγκιβωτισμένες δε
ξαμενές καυσιμων και υποχρεούνται στη λήψη μόνο φο

ρητών μέσων πυρanΡOστασΙας σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης.
β. Τρεις

(3)

μήνες για την υποβολή από την Εταιρεlo

προς την Πυροσβεστική Υπηρεσlo, για έγκριση, μελέτης
πυροπροοτασΙας για εγκατσστάσεις στις οποίες υπάρχουν
υπtργειες δεξαμενές, καθώς κοι γισ τις εγκαταστάσεις
που διαθέΤουν υπόγειες, θαμμένες ημιθαμμένες ή εγκι

βωτισμένες δεξαμενές καυσιμων aλλό υποχρεούνται .,την
εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρουσας.
Διευκριν\ζε'tαι ότι οε περΙπτωση συνιδισκτησ\aς, η με

λtτη πυροπροστασΙας θα υποβληθεΙ για την εγκατάσταση
αυτή από την συνιδιοκτήτρια Εταιρεlo που έχει τη διο!κηση
της

εγκατάστασης

κατά την

έκδοση

της

παρούσας

Υπουργικής Απόφασης.

2.2.

Από την έγκριση της αντ\στοιχης μελέτης πυρο

προστασίας από την Πυροσβεστική Ynηρεσlo.:
α. Ένας

(1)

μήνας για την προσαρμογή τους οι εγκατα

στάσεις με φορητά πυΡΟσβεστUCά μtσα.
β. Έξι

(6)

μήνες για την προσαρμογή τους στις απαιτή

σεις του παρόντος Κανονισμού για τις εγκαταστάσεις που

κές οδηγιες για τη διαμόρφωση, οχεδΙαση. την κατα

υποχρεούνται στην εγκατάσταση επαρκούς uδραδατικού

σκευή, την ασφαλή λειτουργlo και τα μέτρα και μέσα πυ

συστήματος και αφρanOΙηΤΙKOύ συστήματος στις υπόγειες

ροπροστασΙας των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης και

δεξαμενές.

διακΙνησης υγρών καυσΙμων στα αεροδρόμια καθώς και
τον εξοπλισμό τους.

γ. Δώδεκα

(12)

μήνες για την προμήθεια και εγκατά

σταση αντλιaστασloυ νερου πυρόσβεσης και ψύξης και
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επιτυχή εγκατάσταση του συνόλου των περιλαμβανομέ

ρεαlα, πρέπει να υποβληθούν εκτός των άλλων απαραlτη

νων στη μελέτη πυροπροστασΙας μέσων και μέτρων πυρο

των εντύπων, μελετών και σχεδlων και τα παρακάτω στοι

προστασΙας της εγκατόστασης.

χεΙα εφόοον απαιτούνται:

δ. Δεκαοκτώ

(18)

μήνες για την εγκατόοταση δακτυλΙων

1. Λεπτομερής κατάσταση των πιθανών κινδύνων,

περι

20 μέτρων.

λαμβανομένων των τοποθεσιών εκδήλωσης, της δια τάξης

3. ΔιευκρινΙζεται ότι ο πιθανός πρόσθετος χρόνος που
θα απαιτηθεΙ για τη χορήγηση διαφόρων αδειών από τα

των επι,(ΙVδυνων περιοχών και των επικlνδυνων (εύφλε
κτων ή εκρηκτικών) υλικών που διακινούνται ή επεξεργά

συναρμόδια ΥπουργεΙα, θα επεKτεΙVει αντlστοιχα τους

ζονταΙ.

ψύξης σε δεξαμενές διαμέτρου μεγαλύτερης των

παροπάνω χρόνους των εδαφ. β, γ και δ της παρ.

2.2,

2. Τύπος διατιθέμενου αφρογόνου και οναλογΙα ανάμι

με

την προΟπάθεση ότι θα έχουν γlνει έγκαιρα όλες οι απαι

ξης.

3. Μέγιστη ποσότητα αφΡοδιαλύ ματος που δυνατόν να

τούμενες ενέργειες από τις ενδιαφερόμενες Εταιρεlες.

4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργlος οτις υφιστάμε
νες εγκαταστάσεις της παρ. 2 κατά τη περ 1000 προσαρμο

απαιτηθεΙ και το απόθεμα της εγκατάστασης σε αφρο
γόνο.

4. YπoλoγtσμoΙ βάσει των oπolων προσδιορΙστηκε η μέ

γής τους στις απαιτήσεις της παρούσας Απόφασης, θα
λαμβάνεται υπόψη το πιστοποιητικό πυροπροστασlας που

γιστη απαίτηση σε αφρό.
Υδραυλικός

εκδάθηκε ή θα εκΟΟθεl με βάση ΤΟν εγκεκριμένο ειδικό

5.

κανονισμό πυρασφαλεlας (Ε.Κ.ΠΥ) ή την εγκεκριμένη με

αφρού.

λέτη πυροπρσστασlας, σύμφωνα με το οποlο χορηγήθηκε
η τελευταlα άδεια λειτουργlας της εγκατάστασης.

4.1.

Μελέτη πυροπροστασΙας

6.

υπολογισμός

της

εγκατάστασης

Αναφορά όλων των διατιθεμένων αφροποιητικών μέ

σων (τύπος, παροχή).

7. θέσεις γρομμών αφρού, ανιχνευτών (αν υπάρχουν),

Η Μελέτη πυροπροστασlας της εγκατάστασης συντάσ

μηχανισμών χειρισμού, εγκατοοτάσεων αφροπαραγωγής,

σεται με μέριμνα της ενδιαφερόμενης επιχεlρησης και

στομlων εξόδων αφρού, σημείων σύνδεσης αυτοκινήτων

υπογράφεται από πρόσωπο που έχει τα προσόντα, σύμ

(αν υπάρχουν), άλλων βοηθητικών πυροσβεστικών μηχανι

φωνα με τις ισχύουοες διατάξεις, υποβάλλεται δε στην

σμών.

αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσlα προς έγκριση.

•

Πρέπει να περιλαμβάνει σύμφωνα με τους κανόνες της

παρούσας απόφασης:

-

Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασΙας του συνόλου

της εγκατάσταοης.

-

Τα κατασταλτικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιάς.
Τη συγκρότηση ομάδας (ή ομάδων) πυροπροστασlας

από το προσωπικό της εγκατάστασης.

ΕπΙσης, θα καθορΙζει το εΙδας της εκπαlδευσης και τα
ειδΙΚά καθήκοντα της ομάδας (ή των ομάδων) πυροπρο
στασlας σε θέματα πρόληψης, περιστολής και καταστο
λής της πυρκαγιάς, καθώς και τον τρόπο δράσεως της
ομάδας ή των ομάδων.
Για τη χορήγηση, από τις αρμόδιες Υπηρεσlες, των
αδειών εγκαταστάσεως, επεκτάσεως ή εκσυγχρονισμού

β. Απαίτηση σε νερά (πόσο νερό για τη μέγιστη αφροπα
ραγωγή και πόσο για πρόσθετη χρήση).

9. Διατιθέμενη συνολική ποσότητα νερού, χρόνος, πα
ροχή, πlεση, χωρητικότητα δεξαμενής νερού, αναφορά

μόνιμων ψυκτικών συστημάτων και συστημάτων καταιονι
σμού.

10.

Σχέδιο με υδραλήψεις, κατανομή δικτύου νερού,

μηχανισμούς λειτουργlας, βάνες Κ.λπ.

11. Συνολικά γραμμικά σχέδια των παραπάνω (παρ. 7
1 Ο), εφόσον απαιτούνται.
12. AεmoμέpEIEς και επεξηγήσεις των ειδικών περι

και

πτώσεων και χαρακτηριστικών.

Προκειμένου να εκδοθεl το πιστοποιητικό πυροπροστα
σiας απαιτείται να υποβληθούν:

-

Γενική κατάσταση όλου'του υπόλοιπου φορητού, μό

εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακΙνησης υγρών καυ

νιμου ή ημιμόνιμου πυροσβεστικού εξοπλισμού (ποοό

σΙμων σε αεροδρόμια, απαιτεlται, πλην των λοιπών δικαιο

τητα, τύπος, ικανότητα).

λσγητικών, και η υποβολή της Μελέτης ΠυροπροστασΙας

Σχετικά με τους πυροσβεστήρες, αυτοί θα συνοδεύο

Η άδεια λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων θα εκ

νται με πιστοποιητικά ετοιμότητας και ανελλιπούς περιο
δικού ελέγχου.

δlδεται εφόσον προσκομισθεl, στην αρμόδια για την έκ
δοση της άδειας λειτουργlας ΥπηρεσΙα, πιστοποιητικό της

υπεύθυνο Μηχαναλόγο ή Μηχανικό ή το Γενικό Διευθυντή

θεωρημένης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσlα.

αρμόδιας Πυροσβεστικής γπηρεσΙας ότι έχουν ληφθεΙ τα
αναφερόμενα στη μελέτη Πυροπροστασlας μέτρα πυρο
Το πιστοποιητικό αυτό της Πυροσβεστικής Υπηρεσlας

5

της Εταιρεlας, ότι όλος ο πυροσβεστικός εξοπλισμός συ
ντηρεlται τακτικά και ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα.
Η έγκριση της αρτιότητας του πυροσβεστικού συστήμα

ΠΡOστασlας.
ισχύει για

- Βεβαlωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον

χρόνια.

Η Μελέτη Πυροπροστασlας και το Πιστοποιητικό πυρο

τος ανήκει αποκλειστικά στην υπεύθυνη Πυροσβεστική

ΥπηρεσΙα της περιοχής που θα εκδόσει το απαραlτητο πι
στοποιητικό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσlα έχει το δικαΙωμα να ενεργεl

ΠΡOστασlας εκδlΟΟνται για οποιαδήποτέ περΙπτωση lδρυ
σης, επέκτασης, διαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού εγκα

αυτεπάγγελτα έλεγχο οποτεδήποτε κρlνει σκόπιμο, για

ταστάσεων αποθήκευσης και διακΙνησης υγρών καυσlμων

την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

σε αεροδρόμια για τις οποlες θα εκδοθούν οι αντlστοιχες
άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργΙας.

Σε περίmωση μη τήρησης των μέσων και μέτρων πυρο
προστασlας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη

Μελέτη Πυροπροστασlας και Πιστοποιητικό

πυροπροστασίας, έχει το δικαlωμα ανάκληοης του πιστο

Πυροπροστασlας απαιτούνται για την προσαρμογή των

ποιητικού με ταυτόχρονη ΓVωστσπolηση στις αρμόδιες

υφισταμένων εγκαταστάσεων με τις διατάξεις της παρού

Yπηρεσlες του ΥΒΕΤ και της Υ.Π.Α.

Επlσης,

σας.

5. Τα στοιχεΙα που αναφέρονται σε θέματα καταακευής

Προκειμένου να εγκριθεl η μελέτη Πυροπροστασlας

δεξαμενών, λεκανών ασφoλεlας και αποστάσεων ασφα

κάθε εγκατάστασης από την αρμόδια Πυροοβεστική Υπη-

λείας σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφοση θα
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ελέγχονται από τις ΥπηρεσΙες του ΥΒΕΤ που εΙνοι αρμό

Οι ΚατηγσρΙες των υγρών καυσΙμων στα αεροδρόμια

διες για τη χορήγηση αδειών εγκατόστασης και λειτουρ

ακολουθούν την Γενική ταξινόμηση, όπως αυτή αναφέρε

γΙας των εγκαταστόσεων αποθήκευσης και διακΙνησης

,αι στην κοινή υπουργική απόφαση

υγρών καυσΙμων, τα δε μέτρα και μέσα πυροπροστασΙας

799/τ.Β"/31.12.1985).

(μόνιμα, ημιμόνιμα και φορητό), σύμφωνα με την πα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ρούσα, θα ελέγχονται από τις YπηρεσLες του Πυροσβεστι
κού Σώματος.
ταργούνται για τις εγκοταστόσεις αποθήκευσης και διακΙ
νησης υγρών καυσΙμων σε αεροδρόμια:

460176 -περΙ λήψεως μέτρων πυρασφόλειας

υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων και απα
θηκών. (ΦΕΚ 17Ο1τ.ΑΊ7β).
β. Η κατόταξη σε κατηγορΙες από όπαψη κινδύνου πυρ

καγιός της αποφόσεως

(ΦΕΚ 2β91

17483/281/1978

3Ο.3.78/τ.Β·) καθόσον αφορό μόνο τις εγκαταστόσεις
αποθήκευσης και διακΙνησης υγρών καυσΙμων σε αερο
δρόμια.

γ. Η παρόγραφος υπό στοιχεΙο Ι, του κεφαλαΙου Β και
υπό τον τΙτλο -Εγκαταστόσεις αποθήκευσης υγρών καυ
σΙμων Βγ. της απόφασης του Υπουργσύ ΒιομηχανΙας και

Ενέργειας

υπ'

αριθ.

17484/282/1978

(ΦΕΚ

2831

30,3.78/τ.Β·), -περΙ εφαρμοστέων μέτρων πυροπροστα

σΙας βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. ως και
το κεφόλαιο Α υπό τον τΙτλο -Προληπτικό μέτρα πυρα
σφόλειας.,

καθόσον αφαρό μόνον τις εγκαταστόσεις

αποθήκευσης και διακΙνησης υγρών καυσΙμων σε αερο
δρόμια.
δ. Κόθε όλλη διόταξη, που περιέχει όμοια ή διαφορετική
ρύθμιση των θεμότων της παρούσας απόφασης.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατόξεις των παραπάνω
εδαφΙων α) και β) και γ) καθ' ο μέρος αναφέρονται στις
εγκαταστάσεις παραγωγής, εμφιόλωσης και αποθήκευ
σης υγραερΙων ως και σε εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρο
γονανθράκων και παραγωγής, συσκευασΙας και αΠΟθή

κευσης λιπαντικών ελαlων και λιπών.

7.

Εγκαταστόσεων

Αποθήκευσης

και

ΔιακΙνησης

Υγρών ΚαυσΙμων σε Αεροδρόμια που ακολουθει.

8.

1

ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

1 .1.

Μέθοδοι ανεφοδιασμού με καύσιμα.

Στα Αεροδρόμια χρησιμοποιούνται συνήθως δύο μέθο

δοι για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών:
(α) Με βυτιοφόρα οχήματα

(FUELLERS).

(β) Με συστήματα ΗΥΟΑΑΝΤ (ΔΙΚΤυο σωληνώσεων δια
νομής καυσΙμων).

Όπου χρησιμοποιούνται βυτιοφόρα οχήματα, η εγκατά
σταση καυαΙμων επιτρέπει την όντληση της απαιτούμενης

ποσότητας Kαυσlμoυ για το αεροσκόφος από τη δεξαμενή

αποθήκευσης στο βυτιοφόρο όχημα, που προωθεΙται στο
αεροσκάφας στη θέση του επΙ του δαπέδαυ στάθμευ
σης.

Στην περΙπτωση ΗΥΟΑΑΝΤ η εγκατόσταση καυσΙμων
πρέπει να επιτΡέπει την κατ' ευθεlαν όντληση του καυσΙ

μου από τις δεξαμενές αποθήκευσης και μέσω αγωγών

την μεταφορά του στα σημεlα εφοδιασμού του ΗΥΟΑΑΝΤ

(Hydrant pitS) και απο αυτά στο αεροσκάφος μέσω των δια
νομέων του ΗΥΟΑΑΝΤ (OLSPENSERS).
Σε neptmώaEIC; που τα κύρια αποθέματα καυσΙμων του
ΑεροδρομΙου βρΙσκονται σε τέτοια απόσταση που εΙναl
πρακτικά ανεφάρμοστη η κατ' ευθεlαν λειτσυργΙΟ του

ανεφοδιασμού, πρέπει να προβλέπεται ενδιάμεσος δεξα
μενισμός σε δαρυφορικές εναπσθηκεύσεις σε κατόλληλη
απόσταση από την περισχή του ανεφοδιασμού. Ο κύριος

σταθμός συνδέεται με τον ή τους δαρυφoρIΚoύς δεξαμε
νισμούς μέσω αγωγών. Όταν απαιτεΙταl η συνύπαρξη και

των δύο συστημάτων εφοδιασμού (Βυτιοφόρα και ΗΥΟ
ΑΑΝη σε ένα αεροδρόμισ. πρέπει η τpoφoδoσlα κατά το

Ενσωματώνεται και αποτελεΙ αναπόσπαστο μέρος

της παρούσας κοινής υπουργικής απόφαοης ο Κανονι
σμός

(ΦΕΚ

ΕΠΙΛΟΓΗ θΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

β. Από την έναρξη ισχύος της παρούαας απόφασης κα

α. Τ ο Π.Δ.

34628/1985

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσΙευσή της στην Εφη

μερΙδa της Κυβερνήσεως.

δυνατό να γΙνεται από κσινό σταθμό.

1 .2.

Επιλσγή θέσης εγκαταστόαεων καυσΙμων

Η επιλογή της καταλληλότερης θέσης για τις εγκατα
στόσεις καυσΙμων στα Αεροδρόμια υπαγορεύεται κατά
πρώτο λόγσ από την ασφόλεια και κατά δεύτερο λόγο από

την ικανότητα εξυπηρέτησης των αεροσκαφών. Το πρώτο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΙ στην ΕφημερΙδα της
Κυβερνήσεως.

σχετΙζεται με τις λειτουργΙες ανεφαδιασμού και τους κιν
δύνους που προκύπτουν κατά την διaδlKασΙα πτήσεων

Αθήνα,

(βλ και Διατόξεις της παρ.

22 ΔεκεμβρΙου 1995
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟι

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΣΙΦ. βΑλγΡΑΚΗΣ

1.3 -

ΠερlορισμοΙ σε αεροδρό

μια).

Οι εγκαταστάσεις καυσιμων από τις οποΙες διενεργεΙταl

ΒΙΟΜ., ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ

&

ΤΕΧΝ/ΓιΑΙ

ΑΝΑΣΤ.ΠΕΠΟΝΗΣ

ο ανεφοδιασμός με βυτιοφόρα οχήματα, θα πρέπει να το

παθετούνταl κατά προτΙμηοη σε τέτοια θέση, ώστε η πε

METAΦOPQN ΚΑι ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΩΝ

ρισχή ανεφοδιασμού να εΙναl ευχερώς προσπελάσιμη από

ΕνΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

τα βυτιοφόρο, με όσο το δυνατόν μικρότερη χρήση δημό
σιων οδών και οδών του αεροδρομΙου ανοικτών στη γενική

κυκλοφαρΙα. θα πρέπει να απσφεύγεται κατά το δυνατόν,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

τα βυτιοφόρο σχήματα να διασxlζoυν τους διαδρόμους

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

στΙC; περιοχές προσέγγισης και θα πρέπει να τηρούνται σε

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο παρών Κανονισμός έχει σκοπό να παρέχει γενικές

κάθε περΙπτωση οι ισχύουσες Αερολιμενικές διατόξεις.

Η επιλογή θέσης των εγκαταστάσεων καυσΙμων, απο τις
οποΙες θα τροφοδοτηθεΙ το σύστημα ΗΥΟΑΑΝΤ, επηρεά

oδηγLες για τη διαμόρφωση, σχεδΙαση, την κατασκευή και

ζεται κατά κύριο λόγο από την απόστασή της ως προς την

την ασφαλή λειτουργΙα των εγκαταστόσεων εναποθήκευ
σης και διακΙνησης υγρών καυσΙμων στα Αεροδρόμια κα

περιοχή που θα γlVεται ο ανεφοδιασμός. Η απόσταση αυτή

θώς και τον εξοπλισμό τους.

θα πρέπει να εlVαι η ελάΧιστη δυνατή.
Τα συστήματα ΗΥΟΑΑΝΤ υπόκεινται σε απότομες με-
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ταβoλtς υδραυλικών πιέσεων κατά τη διακοπή εφοδια
σμού των αεροοκαφών. Οι μεταβολές αυτές μπορεΙ να δη

(γ) Οι περιοχές γύρω από το δόπεδο στόθμευσης των
αεροσκαφών.

μιουργήσουν βλόβες στο δΙκτυο σωληνώσεων και επομέ

Σαν γενική αρχή είναι επιθυμητό να τοποθετούνται όλοι

νως πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα απορρόφησής

οι σταθμοί εντελώς έξω από τις παραπάνω ζώνες. Αυτό

τους από κατόλληλες διατόξεις που έχουν άμεση σχέση

δεν είναι πόντα δυνατό για λόγους τεχνικούς, ιδιαίτερα

με την ταχύτητα ροής του καυσΙμου στους αγωγούς, το

στην περίπτωση των συστημάτων

μήκος των αγωγών και τον χρόνο κλεlσLματoς των βαλβι

ξαμενές καυσίμων πρέπει να τοποθετούνται πολύ κοντά

δων. Όταν η θέση της κεντρικής δεξαμενής στο αεροδρό

στην περισχή ανεφοδιασμού των αεροσκαφών (βλ. παρ.

μιο δεν επιτρέπει τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των

1.2.)

προστατευτικών διατόξεων αυτών, θα πρέπει να εξετόζε

HYDRANT, όπου σι δε

Οι περιορισμοΙ που περιλαμβάνονται στις παραγρόφouς

ταl η περίπτωση της δορυφορικής εναποθήκευσης των

αυτές εφαρμόζονται, διαφαροποιη μένες οντΙστοιχα, σε

καυσίμων.

δύο ομάδες κατηγοριών αεροδρομΙων, ούμφωνα με το μή

Οι προμήθειες καυσίμων φθόνουν μέσω αγωγών ή με

κος του διαδρόμου, ως εξής:

οδικές, σιδηροδρομικές ή και θαλάσσιες μεταφορές. Οι

Α ΟΜΑΔΑ: oode number 1 -2 ICAO', ΑΝΝΕΧ 14

παρόγοντες αυτοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην

Β ΟΜΑΔΑ: code numbθr 3-4 ICAO , ΑΝΝΕΧ 14

επιλογή της θέσης της εγκοτάστασηι;.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατά το σχεδιασμό των σωληνογραμμών καυσίμων πρέ
πει να δΙδεταl προσοχή στη χωροθέτηση των υπολοΙπων
Υπηρεσιών του ΑεροδρομΙου. Στις περιπτώσεις που εΙναl

απαροΙτητο να διέλθουν αγωγοΙ κάτω από διαδρόμους,
τροχοδρόμους Κ.λπ. θα πρέπει να ακολουθεΙταl η συντο
μώτερη διαδρομή.

ΟΜΑΔΑ ΑΕΡΟΛ,
ΑΟΜΑΔΑ

1.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

1.3.1. Γενικά.

Β ΟΜΑΔΑ

•

coιIe

Nr.ICAO

ΜΗΚΟΣ ΔIΑΔΡΟΜογ

1
2

Από

3
4

Όταν επιλέγονται οι θέσεις για τις εγκαταστάσεις καυ

Λιγότερο απο

800 μ,

800 μ.
1200 μ,

έως

Από 12ΟΟμ. μέχρι 1800μ,
Άνω W'I

1800 μ,

σιμων, με τη σύμφωνη γνώμη των Αρχών του Αεροδρο

μΙου, εΙναl ανάγκαΙο να ληφθούν υπόψη οι ζώνες εντός ή

Δεν γΙνεταl διαφοροποΙηση σχετικό με τις διάφορες με

γύρω από το Αεροδρόμιο όπου οι δραστηριότητες (κατα

θόδους όπως ενόργανη προσέγγιοη, τροχόδρομοι ταXεLας

σκευές, κτ\ρ,α κ.λπ.) περιορΙζονταl από πλευρός διασφό

εξόδου κ,ά.

λισηι; των πτήσεων των αεροσκαφών. Οι ζώνες που εξετά
ζονται εΙναl οι ακόλουθες:

Σ' όλες τις περιπτώσεις οι απαιτήσεις για την τοποθέ
τηση των εγκαταστάσεων καυσιμων στα αεροδρόμια, ικα

(α) Οι περιοχές στο πέρας των διαδρόμων, γνωστές σαν

περισχές προσέγγισηΙ;/αν6δου/απογεΙωσης.

νοποιούν τις πλέον κρίσιμες συνθήκες των διαδικασιών
πτήσεων,

(β) Οι πλευρικές περιοχές απελευθέρωσης εμποδΙων

1,3,2.

Περιοχές προσέγγlΟης και ανόδου-απογείωσης

(σχ.1)

των διαδρόμων και των τροχοδρόμων.

Δ'όO'j:Όμr:ς

ΤΟΗΗ

Α-λ

,CMI-I

Β-Β.
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Οι περιοχές αυτές εΙναι τραπεζοειδούς μορφής, αρχΙ
ζουν από τα πέρατα του διαδρόμου και απομακρύνονται
από το διάδρομο όπως φαΙνεται στο οχήμα

1. Στο σχήμα 1
-

φαΙνεται και η κλΙση του επΙπεδου προσέγγισης/ανόδου

απογεΙωσης, η οποΙα περιορΙζει το ύψος κάθε κατα
σκευής εντός των ζωνών αυτών. Να σημειωθεΙ ότι η κλΙση
εΙναι

1:50 και υψόμετρο αναφοράς εΙναι το

1.3.5. Απελευθερώσεις εμποδιων περιοχής δαπέδων
στάθμευσης Αεροσκαφών
.
Οι οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις καυσΙμων πρέπει να

απέχουν τουλάχιστον 50 μ. από το όριο του δαπέδου
στάθμευσης Αεροσκαφών.

2.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ

υψόμετρο του

Οι πιό πάνω Τεχνικές προδιαγραφές εξετάζουν τις

Ο πιθανός κΙνδυνος στις περιοχές προσέγγισης/ανόδου

σεων και αφορούν τη σχέση εγκαταστάσεων καυσΙμων και

απογεΙωσης εΙναι μεγαλύτερος στην κατά μήκος προέ

αεροσκάφους. Σε ότι αφορά τη σχέση εγκαταστάσεων

κταση του άξονα του διαδρόμου. Όταν εΙναι απαραΙτητο

καυσΙμων με τις κτιριακές και άλλες κατασκευές, οι περιο

πέρατος του διαδρόμου.

-

εγκαταστάσεις καυσΙμων από πλευράς ασφάλειας πτή

να τοποθετούνται εγκαταστάσεις καυσΙμων μέσα στις πε

ρισμοΙ και οι προϋποθέσεις εξετάζονται πιό κάτω στο Κε

ριοχές αυτές, πρέπει να τοποθετούνται κατά προτΙμηση

φάλαιο

προς τα πλευρικά όρια και σε κάθε περΙπτωαη πρέπει να

παράγων εΙνσι το καύσιμο.

τηραύνται οι πιό κάτω προϋποθέσεις:

3.

(α) Τα πρώτα

400

μ. μετρημένα από το πέρας του δια

δρόμου, πρέπει να θεωρούνται απαγορευμένη ζώνη, μέαα
στην οποΙα δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εγκατάσταση ή
εναποθήκευση καυσΙμων.

(β) Στη ζώνη μεταξύ

400 μ και 1400 μ. από το πέρας του

διαδρόμου μπορούν να τοποθετηθούν εγκαταστάσεις αε
ροπορικών καυσΙμων, με την προϋπόθεση ότι όλες οι δε

ξαμενές αποθήκευσης και τα δΙκτυα ηλεκτρικής ισχύος θα
εΙναι υπόγεια. Τα στόμια λήψης των δεξαμενών, αγωγο\'

αντλlες, κτΙρια Κ.λπ. μπορούν να ειναι υπέργεια αλλά το
ύψος τους θα πρέπει να υπόκειται στον περιορισμό της
κλΙσης του επιπέδου προσέγγισης/ανόδου-απογεΙωσης.
(γ) Στη ζώνη που εκτεΙνεται πέραν των

1400 μ.

2,

δεδομένου ότι στην περΙπτωση αυτή ο κρΙσιμος

ΑΝΕΓΕΡΣΗ/ΛΕιτονΡΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙ

ΜΩΝ
Για την ανέγερση και λειτουργΙα εγκαταστάσεων καυσΙ
μων εντός των ορΙων του \1εροδρομloυ απαιτεΙται η
έγκριση από την Yπηρεσlα Πολιτικής ΑεροπαρΙας. Για την
έγκριση αυτή εΙναι απαραΙτητη η υποβολή των παρακάτω
δικαιολογητικών:
(α) ΑΙτηση της ΕταιρεΙος καυσΙμων για την ανέγι;ρση της

εγκαταστάσι;ως καυσιμων.
(β) Τοπογραφικό σχι;διάγραμμα της περιοχής, σε κλΙ

μακα

1 :500, σε 4 αντΙγραφa. Στο σχι;διάγραμμα θα φαίνο

νται με σημειωμένες τις αποστάσεις κοι τις διαστάσεις
τους τα εξής:
(β 1) Τα όρια του ΑεροδραμΙου ή η περ\φραξη του αερο

μετρου

δρομΙου που εΙναι προς την πλευρό του διαδρόμου προσ

μένων από το πέρας του διαδρόμου, μπορούν να τοποθε

γεΙωσης όΠου ζητεΙται η ανέγερση της εγκαταστάσεως

τούνται εγκαταστάσεις αεροπορικών καυσΙμων με υπό

Kαυσlμων, σε μήκος τουλάχιστον

γειες, ημιθαμμένες, υπέργειες ή εγκιβωτισμένες δεξαμε

προβολής των εγκαταστάσεων στα όρια ή την περΙφραξη

νές αποθήκευσης. Ο μόνος περιορισμός στην περΙπτωση

του αεροδρομΙου.

αυτή αφορά μόνον το ύψος κατασκευών, Kτιρlων Κ.λπ.

που καθαρΙζεται από τις κλΙσεις των επιφανειών προσέγ
γισης/ανόδου-απογεΙωσης.

(β2) Ο διάδρομος πρασγεlωσης

150 μ. εκατέρωθεν της

- απογειωσης και ο άξο

νάς του.
(β3) Τα όρια του δαπέδαυ στάθμευσης αεροσκαφών.

Πλευρικές απελευθερώσεις εμποδΙων διαδρό

(β4) κτ\ρια, εγκαταστάσεις ή κατασκευές (κεραΙες, ρα

Αυτές οι περιοχές εΙναι ορθογώνιες που οι πλευρές

ανεμούρια, μετεωρολογικοΙ κλωβοΙ κ.λπ.), που βρΙσKOVΤαι

1.3.3.

διοβοηθήματα, δρόμοι, κτ\ρια αποθηκών,

μου

μεταξύ του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, του δια

τους βρΙσκονται:
1ΟΟμ. εκατέρωθεν του άξονα του διαδρόμου για την
ομάδα Α

150

μ. εκατέρωθεν του άξονα του διαδρόμου για την

ομάδα Β

Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε

εγκατάσταση ή εναποθήκευση καυσΙμων.
Εκτός των περιοχών αυτών μπορούν να τοποθετούνται
εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσΙμων

με δεξαμενές

υπέργειες ή υπόγειες, με την προϋπάθεση ότι δι;ν γΙνι;ται
υπέρβαση του μέγιστου επιτρι;πτού ύψους των εγκατα
στάσεων. Το ύψος αυτό καθορ!ζι;ταιαπό ένα επΙπεδο που
ξεκινά

150 μ. από τον άξονα του διαδρόμου αεροδρομloυ
ομάδας Β ή 100 μ. από τον άξονα του διαδρόμου αεροδρο
μΙου ομάδας Α (υψάμετρο όσο αυτό του διαδρόμου) και
απομακρύνεται από το διάδρομο με προς τα άνω κλΙση 1: 7
1.3.4. Απελευθερώσεις εμποδΙων περιοχής τροχοδρό
μου

Οι πι;ριοχές αυτές εΙναι παράλληλες προς κάθε τροχό

δρομο και εκτεΙνονται εκατέρωθεν τσυ άξονά του σε από
σταση

60 μ.

περιφράξεις,

ΟμοΙως και από τα πέρατα του τροχοδρόμου.

Η τοποθέτηση οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων καυσιμων

μέσα στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται.

δρόμου προσγεΙωσης

-

απογεΙωσης, των ορΙων του αερο

λιμένα και της αιτουμένης θέσης για την ανέγερση της
εγκατάστασης καυσιμων.

(β5) Η αιτούμενη θέση της εγκαταστάσεως καυσιμων,
με τη διάταξη των κτιρΙων γραφειων και του χώρου των δε

ξαμενών, ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων μεταφοράς
των καυσΙμων ανεφοδιασμού αεροσκαφών και το διά
γραμμα κlνησής τους για την επικοινωνlα με το δάπεδο
στάθμευσης αεροσκαφών ή με το δΙκτυο σωληνώσεων

ανεφοδιασμού

HVDRANT.

Το τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και όλα τα υποβαλ
λόμενα στη συνέχεια σχέδια, υΠOγρόφovται από τον κατά
νόμο υπεύθυνο Διπλ. Μηχανικό ή Υπομηχανικό, ο οποloς
και φέρει την ευθύνη για την ακρΙβεια όλων των οτοιχεΙων
των σχεδlων.
Όταν η αιτούμενη θέση για την ανέγερση της εγκατα
στάσεως καυσΙμων γίνει δεκτή από την Yπηρεσlα Πολιτι
κής Αεροπορlας, η ενδιαφερόμενη Eταιρεlα καυσιμων ει
δοποιεlται εγγρόφως. Επlσης ειδοποιεΙται εγγράφως και
στην περΙπτωση που η αιτούμενη θέση τροποποιεΙται από
τηνΥ.Π.Α.

Σ τη συνέχεια η Eταιρεlα υποβάλλει για θεώρηση:

- Τοπογραφικά διαγράμματα σε κλΙμακα 1: 500, όπως
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αναφέρεται πιό πάνω, με την συμφωνημένη τελική θέση

που ανήκουν ή όχι σε Eταιρεlες εμπορΙας Πετρελαιοειδών

για την ανέγερση της εγκαταστάσεως καυσΙμων.

αντΙστοιχα. Εξ άλλου στις παραγράφους

και Μηχανολογικά σχέδια σε κλΙμακα

3.6 έως και
3.1 0.4 των εν λόγω διατάξεων περιλαμβάνονται τα θέματα

Τα σχέδια αυτά, μετά τη θεώρηση απο τη ΥπηρεσΙα Πο

συντήρηση, επισκευή, τροποπο\ηση και επέκταση των

λιτικής ΑεροπορΙας, υποβάλλονται για έκδοση των απαι

εγκαταστάσεων, τις άδειες και την ασφάλεια εργασΙας

τούμενων συναφών αδειών προς τις αρμόδιες υπηρε

στην περΙmωση συγκεκριμένων εργασιών (όπως η εργα

- Αρχιτεκτονικά
1 :50.

παυ αναφέρονται σε συνθήκες εργασΙας προσωπικού, την

σΙες.

σΙα εν θερμώ, η εργασΙα σε επικΙνδυνες περισχές, η απαε

Υπόμνημα όρων

ρΙωση και ο καθαρισμός των δεξαμενών, Οι ηλεκτρολογι

Εγκαταστάσεις καυσΙμων: Αφορούν την εναποθήκευση

και τις σταθερές κατασκευές που απαιτούνται για τη δια

κές εργασΙες και το κατάλληλο ηλεκτρολογικό υλΙΚό)
όπως και η εκπαΙδευση του προσωπικού.

κΙνηση αεροπορικών καυσΙμων.
Διάδρομος προσγεΙωσης

-

απογεΙωσης: Μια καθορι

Οι περιφράξεις των δεξαμενών (υπόγειων ή υπέργειων)

σμένη ορθογωνική περιοχή στο αεροδρόμιο, κατάλληλη

γΙνονται σύμφωνα με την παράγραφο

για την προσγεΙωση και την απογεΙωση των αεροσκα

34628/85

φών.
Τροχόδρομος: Μια καθορισμένη λωρΙδα σε αερσδρό

μισ, κατάλληλη για τη τροχοδρόμηση αεροσκαφών, που
σκοπό έχει τη σύνδεση των διαφόρων τμημάτων του αερο

ραδρόμιο που προορΙζεται να διευκολύνει το αεροσκά

αμό με καύσιμα, στάθμευση ή συντήρηση.

3.3.9 των ως άνω

μων.

2.3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡIΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Για δεξαμενές υπέργειες (οριζόντιες ή κατακόρυφες),
αναλόγως του εαν αποθηκεύονται καύσιμα Kατηγoplας 1ή
ισχύουν για τη διάταξη των διαφόρων στοιχεΙων της

εγκατάστασης οι πΙνακες και τα αναφερόμενα στην παρά

γραφο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

2.1.

της Κ.ΥΑ

διατάξεων, για τις εγκαταστάσεις αεροπορικών καυσΙ

11,

ΚΕΦΑΛΑΙ02

3.3.9

εκτός της κατασκευής από

ποιεΙται με την παρούσα η παράγραφος

φος, όσον αφορά τις διαδικασΙες αποβΙβασης ή επιβιβα

σης επιβατών, εμπορευμάτων ή ταχυδρομεΙου, εφοδια

44/87,

ξύλο που καταργεΙται ως προς το σημεΙο αυτό και τροπο

δρομΙου μεταξύ τους.

Δάπεδα στάθμευσης: Μια καθορισμένη περιοχή σε αε

και τΟυ Π.Δ.

3.2

της Κ.Υ.Α.

34628/85

ή του Π.Δ.44/87 κατά

περΙπτωση.

ΓΕΝΙΚΑ

Στην περΙπτωση που οι εγκαταστάσεις καυσΙμων βρΙ
σκονται έξω από τα όρια δικαιοδοσΙας του Αερολιμένα,
αυτές αντιμετωπίζονται όπως οι κοινές εγκαταστάσεις

αποθήκευσης και διακΙνησης υγρών καυσΙμων χύμα ή σε

Για δεξαμενές υπόγειες, θαμένες, ημιθαμένες ή εγκι
βωτισμένες, ισχύει για τη διάταξη των διαφόρων στοιχεΙων
της εγκατάστασης μεταξύ τους, ο παρακάτω πΙνακας:

συσκευασΙα. Στην περΙπτωση αυτή και αναλόγως τΟυ εάν
οι εγκαταστάσεις ανήκουν ή όχι σε Eταιρεlες εμπορΙας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΓΕIΩΝ, θΑΜΕΝΩΝ, ΗΜΙ

Πετρελαιοειδών, έχουν εφαρμογή αντΙστοιχα οι Διατά

θΑΜΕΝΩΝ Ή ΕΓΚΙ8ΩΤιΣΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ξεις:

(α)
799/τ.

της

υπουργικής

8"/31.12.85)

απόφασης

34628/1985

(ΦΕΚ

καιτης κοινής υπουργικήςαπόφασης

Π-7086/1988 (ΦΕΚ 550/τ.
(β) του Προεδρικού

8'3.8.88) ή
Διατάγματος 44/87

(ΦΕΚ 15/τ.

Α·17.2.87) και της κοινής υπουργικής απόφασης που δη
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 578/τ.

8/29.7.91.

(αποστάσεις σε μέτρα)
Ollάδα

Πρol"όν

Προϊόν

Δεξαμενών ΔεξCΨΕΝΉς Δεξαμενής
μέχρι β ΔΙ:
μtxρι β ΔΙΞ

'()ρο>

Aνιλlσιo

ΣιιοκΙνα

ΕγκΙοεως

Γεμιοτφ.

κούσψα

1.5
1.0

1,5··

11
1.5 1.5
1.5 1.0

15.0β.Ο

Στην περΙπτωση που οι εγκαταστάσεις Kαυσlμων βρι

ΣημεΙωση: Η απόσταση μεταξύ των οριων περΙφΡαξης

σκονται μέσα στα όρια δικαιοδοσΙας του Αερολιμένα, ισχύ

του χώρου των δεξαμενών δύο διαφορετικών ομάδων δε

ουν οι διατάξεις όπως αναφέρονται ρητά στις αντΙστοιχες

ξαμενών, της Ιδιας ή διαφορετικών εγκαταστάσεων, δεν
πρέπει να εlναι μικρότερη των 15 μέτρων.

παραγράφους της παρούσης.

2.2.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

•

Η κατάταξη των εγκαταστάσεων στην ΚατηγορΙα Α και

Η απόστοση των

15

μέτρων ισχύει και μεταξύ συ

σκευασμένων Kαυσlμων και γεμιστηρlων ή αντλιοστασΙου.

Β, η μελέτη και η διάταξη των εγκαταστάσεων και των

Εάν προς την πλευρά των δεξαμενών, του γεμιστηρΙου ή

αποθηκών (δεξαμενών οριζόντιων ή κατακορύφων) με τις
αναγκαΙες αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχεΙων

του αντλιοστασΙου, ο χώρος των συσκευασμένων καυσΙ
μων διαχωρίζεται με πυpόvτoxo τοΙχο χωρΙς άνοιγμα, δεΙ

και για Kατηγoρlες καυσΙμων 1 και

κτου πυραντΙστασης Τ60 λεmών, τότε η απόσταση των

11, καθώς και των βοηθη

τικών χώρων και ΚΤιΡΙων της εγκαταστάσεως, η σχεδΙαση

15.0

μέτρων μειώνεται σε

10.0

μέτρα.

και η κατασκευή του εξοπλισμού και των κτιρlων της εγκα

ταστάσεως (σωληνώσεις, αντλlες, διατάξεις φόρτωσης

••

Η απόσταση απο το Αντλιοστάσιο ή το γεμιστήριο να

και εκφόρτωσης, κτΙρια συσκευασΙας και αποθήκευσης,

εΙται από τον άξονα του εξαεριστικού της δεξαμενής απ'

λειτουργΙες και διαδικασΙες φόρτωσης και εργασΙες ενα

όπου και οριοθετεlται ο χαρακτηρισμός των εΠΙKlνδυνων

ποθήκευσης) περιγράφονται στις παραγράφους

ζωνών (βλ. και Κ.Υ.Α.

και

3.4 της

Κοινής Υπουργικής Απόφασης

του Προεδρικού Διατάγματος

44/87

3.1 έως
34628/1985 ή

για εγκαταστάσεις

34628/85)

Οι σμάδες δεξαμενών νοούνται σύμφωνα με την παρά
ι
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γραφο 4.4.5.1Α και 4.4.5.2Α των παραπάνω διατόξεων

ναι συνδεδεμένες με συρματόσχοινο, που να καταλήγει σε

(Κ.Υ.Α. Π-7086/88 ή Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

προσιτό σημεΙο της οροφής της δεξαμενής, ώστε να εΙναι

578/Τ.8/29.7.91 ).

δυνατός ο τακτικός έλεvxος της καλής λειτουργΙας των

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

πλωτών αναρροφήσεων.

3

3.4

ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3.1

Στατικός ηλεκτρισμός

3.4.1 .

Γενικά

Η διακΙνηση των Αεροπορικών ΚαυσΙμων στις Εγκατα
στάσεις καυσΙμων του αεροδρομΙου εΙναι παρόμοια με την
διακΙνηση στις παρόκτιες εγκαταστάσεις παραλαβής καυ

σΙμων με πλοΙο, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να παΙρνο
νται πρόσθετες προφυλόξεις για την διατήρηση της καθα
ρότητας του προϊόντος, ώστε να αποκλεΙεται τόσο η
ύπαρξη νερού στο προϊόν όσο και η πρόσμιξη με ξένες ου

Γενικά. Πρέπει να δlδεται μεγάλη προσοχή στην

απσφυγή του στατικού ηλεκτρισμού, ιδιαΙτερα στα πιο
κάτω:

3.4.2.

Γειώσεις. Ολα τα μέρη της εγκαταστάσεως πρέ

πει να βρΙσκονται σε αγώγιμη συνέχεια μεταξύ τους και να

εΙναι γειωμένα.

3.4.3 Ταχύτητες αντλήσεως. Για την αποφυγή δημιουρ
γlας στατικού ηλεκτρισμού, η άντ~ση αεροπορικών καυ

Παρακάτω αναφέρονται ειδικά προβλήματα που

σΙμων πρέπει να γΙνεταl με όσο το δυνατόν μικρότερες τα

έχουν σχέση με την λειτουργΙα των εγκαταστάσεων στα

χύτητες εισόδου στις δεξαμενές, μέχρι καλύψεως τΟυ ση

σlες.

μεΙου εισόδου της δεξαμενής από το προίΟν. Η μέγιστη

αεροδρόμια.

3.2 Δεξαμενές
3.2.1. Προδιαγραφές.

ενδεικνυόμενη ταχύτητα στην περΙπτωση αυτή εΙναι
Οι δεξαμενές για την αποθή

1 μέ

τρο ανά δευτερόλεπτο. Ο αγωγός πλήρωσης της δεξαμε

κευση αεροπορικών καυσΙμων εΙναι κάθετες κυλινδρικές

νής θα εκτείνεται σχεδόν μέχρι τον πυθμένα για την απο

υπέργειες ή οριζόντιες κυλινδρικές υπέργειες, υπόγειες,

φυγή δημιουργΙας στατικού ηλεκτρισμσύ λόγω ελεύθερης

θαμένες, ημιθαμμένες ή εγκιβωτισμένες.

πτώσης του καυσΙμου.

Σ' όλες τις περιπτώσεις ο σχεδιασμός πρέπει να εΙναι

3.4.4.

Μετρήσεις. ΕπΙ

15 λεmά μετά το τέλος του γεμΙ

τέτοιος ώστε να εξασφαλΙζεται η καλή αποστράγγιση της

σματος της δεξαμενής δεν πρέπει να επιτρέπεται η άνο

δεξαμενής.

δας στη δεξαμενή για μετρήσεις Κ.λπ.

3.2.2.

Εξαρτήματα δεξαμενών. Για την καλύτερη ποιό

τητα του αεροπορικού καυσΙμου και για την ασφαλέστερη

διακΙνηση, εΙναι επιθυμητό. να τοποθετούνται πρόσθετα
εξαρτήματα. Αυτά μπορούν να εΙναι προειδοποιητικοΙ δεΙ
κτες υψηλής και χαμηλής στάθμης, βόννες διακοπής

υψηλής στάθμης, αυτόματα συστήματα καταμέτρησης,
πλωτές αναρροφήσεις με συρματόσχοινο ελέγχου και
αντλlες αποστράγγισης.

3.3. Καθαρότητα προϊόντος
3.3.1. Φlλτρα και Υδατοδιαχωριστές. Σ' όλα τα·στάδια
διακΙνησης του προϊόντος, με πλοΙο, τραΙνο ή βότιοφόρο
όχημα, προς τις εγκαταστάσεις του αεροδρομΙοι} και από
εκεΙ προς το HVDRANΤ ή προς τα ανεφοδιαστικά οχήματα

3.4.5.

θος μέσα στις δεξαμενές, πρέπει να αφοιρούνται αμέσως
και οπωοδήποτε πριν το επόμενο γέμισμα της δεξαμε
νής.

3.4.6.

για συγκεκριμένο αεροπορικό καύσιμο και πρέπει να απο
φεύγεται η εναλλακτική χρήση τους για όλλο προϊόν.

Όταν όμως τα οχήματα αυτά πρέπει να γεμlσoυν με δια
φορετικό προϊόν από ότι εΙχαν προηγουμένως, τότε πρέ

πει να παlρνoνται ιδιαΙτερες προφυλόξεις.
Oδηγiες διαKlνησης και αρχεΙα.

(AoIυelΙoγs) πρέπει να παΙρνονται μέτρα για τη διατήρηση

3.5.

3.5.1.

πτώσεις τα φlλτρα και οι υδατοδιαχωριστές εΙναι ενοποιη
μένα σε μΙα μονάδα.
ΕΙναι σημαντικό τα φlλτρα και οι υδατοδιαχωριστές να
απoστραγγlζoνται κάθε ημέρα και να ελέγχονται σε τα
κτικά χρονικά διαστήματα με πιστή τήρηση των οδηγιών
ιδιαΙτερα όσον αφορά την αλλαγή των στοιχεΙων στα φlλ
τρα.

3.3.2.

ΚαθΙζηση. Η καθΙζηση

(settllng) εΙναι πολύ σημα

ντική για όλα τα Αεροπορικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό
πρέπει να υπάρχει αρκετός αποθηκευτικός χώρος ώστε οι
βενζΙνες να μπορούν να καθιζάνουν για

στον ενώ τα κούσιμα αεριωθουμένων
τρο βάθους προϊόντος ή στο σύνολο

45 λεπτά τουλάχι

3 ώρες για κάθε
24 ώρες.

μέ

Στην περΙπτωση που υπάρχει φlλτρo/υδαΤOδιαXωριστής
κατά την εΙσοδο του προϊόντος στην δεξαμενή, τότε οι

Αποφυγή μεΙγματος προϊόντων. Συνήθως τα βυ

τιοφόρα ή τα ανεφοδιαστικά οχήματα χρησιμοποιούνται

της καθαρότητας του προϊόντος με τη χρήση κατόλληλων

φlλτρων και υδατοδιαχωριοτών. Στις περιοσότερες περι

Επιπλέοντα αντικεΙμενα μέσα στις δεξαμενές.

Οποιαδήποτε αντικεΙμενα που μπορεΙ να πέσουν κατά λά

ΟδηγΙες ΔιαKlνησης. Για την ασφαλή διακΙνηση

των Αεροπορικών προϊόντων αλλά και για την ασφάλεια
του προσωπικού των εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις το
πικές συνθήκες και το εΙδος της εγκαταστάσεως, πρέπει
να υπάρχουν εγχειρΙδια με οδηγΙες οι oπoiες πρέπει να εΙ
ναι απλές και σαφεΙς.

3.5.2.

ΑρχεΙα, Όλα τα κύρια μέρη της εγκαταστάσεως

πρέπει να εΙναι καταγραμένα και αριθμημένα, Π.χ. Δεξα
μενές, φlλτρα, ανεφοδιαστικά σχήματα, φρεάτια

HVD·

ΑΑΝΤ και πυροσβεστήρες. ΕκεΙ θα αναφέρονται έλεγχοι ή

εργασlες που γΙVOνται όπως Π.χ. πότε καθαρΙστηκαν ή
ελέγχθηκαν ή αλλάχθηκαν τα φlλτρα, πότε ελέγχθηκαν οι
πυροσβεστήρες και σι μάνικες εφοδιασμού Κ.λπ, ΑρχεΙα
ελέγχων ηλεκτρικού ή μηχανολογικού εξοπλισμού χΡεά
ζονται επΙσης για την παρακολούθηση της καλής λειτουρ
γΙας της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.

Ειδικά προϊόντα.

χρόνοι καθιζήσεως για τα καύσιμα αεριωθουμένων γΙνο

3.6.

νται:

Επιπλέον των Αεροπορικών καυσΙμων ή λιπαντικών,

Για οριζόντιες δεξαμενές

1

ώρα συνολικά.

Για κατακόρυφες δεξαμενές

2

ώρες συνολικά.

μπορεΙ να αποθηκευθούν στις εγκαταστάσεις και όλλα
προϊόντα όπως Π.χ. μΙγμα μεθανόλης, αντιπαγωτικό, σύν

Πλωτές αναρροφήσεις. ΕΙναι επιθυμητό να χρη

θετα λιπαντικά και απιονισμένο νερό. Η Ιδια προσοχή πρέ

σιμοποιούνται πλωτές αναρροφήσεις. Αυτές πρέπει να εΙ-

πει να δΙνεται και στη διαικΙνηση αυτών των προϊόντων,

3.3.3.
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ιδιαίτερ(! όταν αυτό είναι διαβρωτικό, δηλητηριώδη ή το

νται στο οπίσθιο τμήμα του πυρόντοχου KaλίJμματoς πρέ

ξικό.

πει να φέρουν κόλυμμα προστασίας από εκρήξεις είJφλε
κτων ατμών ή αερίων και σίJστημα ανακοπής της διόδσσης

ΚΕΦΑΛΑίΌ 4

της φωτιός

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΟΠΛίΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡί
ΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

4.1.

(FIameproof).

Κατασκευή οχημότων. Το όχημα, τα εξαρτήματό

4.2.6.

του και οι δεξαμενές του πρέπει να κατασκευόζονται από
πυρόντοχα υλικό.

Γενικό

Το Κεφόλαιο αυτό αποοκοπεί να KαλίJψει βασικές

Στην περίπτωση

βυτιοφόρων

προϋποθέσεις για όλα τα οχήματα που KινOίJνται μηχανικό

υπόρχει ελόχιστη απόσταση

και έχουν σχεδιαστεί ή XρησιμoπoιoίJνται για τη μεταφορό

λυμμα.

15 εκ.

οχημότων, πρέπει να
από το πυρόντσχο κό

Σωληνώσεις αναρρόφησης και πλήρωσης.

τυποποιημtνων καυσίμων, λιπαντικών και ειδικών προϊό

4.2.7.

ντων προς τα αεροσκόφη κατό τη διόρκεια της τροφοδο

(α) Εαν οι σωληνώσεις αυτές εlναι προσαρμοσμένες στο

σίας τους με KαίJσιμα. Όπου είναι δυνατόν, οι προϋποθέ

όχημα, πρέπει να φθόνουν όσο το δυνοτόν πλησιέστερο

σεις αυτές KαλίJΠΤOυν και χειροκίνητες ή ρυμOυλKOίJμενες

στον πυθμένο της δεξαμενής.

(Hydrant

(β) Κόθε στόμιο ή όνοιγμσ στις σωληνώσεις αυτές, πέ

και ΟΙ μεταφορείς απιονισμένου νερoίJ ή με-

ραν των απολήξεων της κορυφής και του πυθμένα, πρέπει

μονόδες όπως τα ειδικό οχήματα ανεφOδιασμoίJ

Dispensers)
θανόλης.

.

Τα οχήματα αυτό δεν προορίζονται κανονικό να λει
τoυργoίJν σαν δημόσια μέσα μεταφορός και γι' αυτό δεν
επιβόλλεται ο σχεδιασμός τους να είναι σίJμφωνoς με
τους κατό τόπους KανOνισμoίJς που αφoρoίJν τα λοιπό

να KαλίJπτεται με λεπτό συρμότινο πλέγμα όχι αροιότερο
από

28

συρματΙδια ανα τρέχουσα ίντσα.

(γ) Οι σωληνώσεις πρέπει νσ εφοδιόζονται με κατόλ-

ληλα πώματα.

•
4.2.8. Στόμια πλήρωσης. Σε περίπτωση οχημότων που

οχήματα που KυκλOφOρoίJν στους δρόμους.

έχουν σχεδιαστεί για να γεμίζουν μtσω στoμlων σε ανθρω

4.2. Ανεφοδιαστικό οχήματα καυσίμων κατηγορίας ί και
11 4.2.1. Πυρόντοχο κόλυμμα. Η μηχανή πρέπει να προστα

ποθυρίδες, τα KαλίJμματα των στομίων πρέπει να προσαρ

τείJεται αποτελεσματικό από τη δεξαμενή,τον μηχανισμό

που να πιόνουν πόνω στο κόλυμμα ώστε να το ασφαλίζουν
στην κλειστή θέση. Οι στυπιοθλίπτες των καλυμμότων

όντλησης καυσίμων του οχήματος και τον εξοπλιομό

μόζονται σε μεντεσέδες και να εφοδιόζονται με κλείστρα

όντλησης, με πυρόντοχο κόλυμμα. Όπου είναι δυνατόν, οι

πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε καύσιμα και να εξασφαλί

ηλεκτρικές συστοιχίες του οχήματος πρέπει να τοποθε

ζουν το στόμιο από όποψη διαρροών. Σε nepImωoη που

τoίJνται στην -πλευρό- του KαλίJμματoς που βλέπει προς

στο όχημα εφαρμόζεται η πλήρωση από τον πυθμένα,

την μηχανή. Όπου υπόρχουν παρόθυρα στο κόλυμμα,

πρέπει να XρησιμoπoιoίJνται επιλεκτικοί σίινδεσμοι (selec-

πρέπει να προσαρμόζονται σε πυρόντοχο πλαίσιο με υα

tiνθ

λοπίνακες συρματωτoίJς ή όλλο υλικό που να αντέχει οτην

υπερπληρώσεων.

θερμότητα και να μη υπόρχει δυνατότητα ανοίγματός

coupIings)

4.2.9.

και να λαμβόνεται μέριμνα για αποφυγή

Στόμια εξαερισμoίJ. Στα στόμια εξαερισμoίJ πρέ

πει να υπόρχουν βαλβίδες πιέσεως/KενOίJ καθώς και συ

τους.

ΣίJστημα εξότμισης. Το σίJστημα εξότμιοης του

ακευή παρεμπόδισης της διαρροής καυσίμου. Το μέγεθος

οχήματος πρέπει να βρίσκεται εξ' ολοκλήρου στο εμΠΡό

των βαλβίδων αυτών πΡ.έπει να υπολογίζεται βόσει των μt

σθιο μέρος του οχήματος.

γιστων ποροχών πλήρωσης και παροχής καυσίμου, για τις

4.2.2.

4.2.3.

Σύστημα εισαγωγής καυσίμων. Το σύστημα πρέ

πει να είναι εφοδιασμένο με προστατευτικό εξοπλισμό μη
αναρρόφησης της φλόγας.

4.2.4.

4.2.10.

Βαλβίδες ελέγχου . Τα στόμια εξόδου (παροχής)

όλων των δεξαι,ιενών ή των διαμερισμότων των δεξαμενών

Ηλεκτρικός φωτισμός και εξοπλισμός επικοινω

νιών.
(α) Η τόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα

οποίες έχει σχεδιασθεί το όχημο.

του βυτιοφόρου οχήματος πρέπει να είναι εφοδιασμένα
με εσωτερικές ποδοβαλβίδες ή εναλλακτικό με βαλβίδες

60 voIts.

(β) Οι καλωδιώσεις πρέπει να είναι κατόλληλα μονωμέ
νες.

(γ) Οι καλωδιώσεις πρέπει να συναρμολογούνται και να

ελέγχου που πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιό κο
ντό στο κtλυφoς των δεξαμενών. Εόν υπόρχει σταθερή
εξωτερική σωλήνωση πρέπει να εφοδιόζεται με επιπλέον
βαλβίδα, πόνω στη σωλήνωση και μακΡlό από τη δεξα

πρoστατείJoνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαττώνεται

μενή, ώστε να εξασφαλίζει θετικό κλείσιμο.

κατό το δυνατόν ο κίνδυνος βλόβης ή φθορός.

Εόν υπόρχουν βαλβίδες δειγματοληψίας (SampIing valves) αυτές πρέπει να είναι τέτοιου τύπσυ ώστε να μη μπο

(δ) Οι διακόπτες απομόνωσης των συσσωρευτών και οι

ασφόλειες πρέπει να τοποθετούνται στην πλευρό του πυ
ρόντοχου KαλίJμματoς που -βλέπει- προς την μηχανή.
(ε) Πρέπει να προβλέπονται διατόξεις διακοπής του

ρσίJν να κλειδώσουν ή να μεlνoυν ανοικτές.

4.2.11. Έλεγχσι αντλιών. Πρέπει να προβλέπονται δια
κόπτες ώστε σε περίπτωση κατόστασης ανόγκης να εξα

ρεύματος σε είJKOλα προσιτή θέση στην πλευρό του πυρό

σφαλίζεται η διακοπή της εκφόρτωσης από όλες τις

ντοχου KαλίJμματoς που -βλέπει- προς την μηχανή.

αντλίες των δεξαμενών. Οι διακόπτες αυτοί πρέπει να το

(στ) Οποιοδήποτε φωτιστικό σημείο που τοποθετείται

ποθετούνται μακριόαπότο ελεγχόμενο τμήμα της αντλΙας

σε τμήματα του εξοπλισμού, όπου είναι δυνατόν να συμβεί

και σε θέση που να μπορεί να προσεγγισθεί εύκολα απο τσ

συγκέντρωση ατμών, πρέπει να είναι εντελώς κλειστό και

επίπεδο (στόθμη) του εδόφους και να μπορεί να επιση

αεροστεγές.

μανθεί εύκολα. Οι διακόπτες αυτοί μπορεί να είναι τίJπoυ
μηχονικό χειριζόμενου μoXΛoίJ που να κρατό την βαλβίδα

(ζ) Οι κεραίες των συστημότων επικοινωνίας πρέπει να
είναι μονωμένες.

4.2.5. Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος. Οι
ηλεκτρικtς γεννήτριες και οι κινητήρες που ΤOπoθετoίJ-

στην θέση ανοικτή ή κλειστή

4.2.12.

(Iock on/lock off).

Προστασία έναντι στατικού ηλεκτρισμού. Για

την ελαxιστoπolηση της συγκέντρωσης φορτίων στατικoίJ
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ηλεκτρισμού, όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος πρέπει

μερή σχέδια πσυ να δείχνσυν τα διάφορα εξαρτήματα.

να βρlσKoνται σε ηλεκτρική συνέχεια μεταξύ τους. Συνι

5.3.

στάται η χρήση αντιστατικών ελαστικών στους τροχούς

(α) Σωληνώσεις, βόννες και εξαρτήματα πρέπει να κα

Σωληνώσεις και εξαρτήματα

τασκευάζονται και να τοποθετούνται με βάση αναγνωρι

του οχήματος.

Επιπρόσθετα το όχημα πρέπει να φέρει καλώδιο για την

σμένα διεθνή πρότυπα και με ικανό συντελεστή ασφά

αγώγιμη σύνδεση προς το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια

λειας. Οι υπόγειες σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται

της τροφοδοσίας με καύσιμο.

καλά από την οξείδωση.

4.2.13. Πυροσβεστήρες. Βλ. Κεφάλαιο 8 παρακάτω.
4.2.14. Βοηθητικά μηχανήματα κινήσεως αντλιών. Τ έ

(β) Ολες οι βάννες και τα εξαρτήματα του ΗΥΟΑΑΝΤ

πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα ή άλλο υλικό ανά

τοιες μηχανές πρέπει να είναι αποτελεσματικά διαχωρι
σμένες με πυράντοχο κάλυμμα από όλες τις δεξαμενές

λογα υψηλής αντσχής.

προϊόντων ή αντλίες ή σωληνώσεις.

10 δυνατόν ηλεκτροσυγκολλημένες. Οι φλαντζωΤές ενώ

Ο άξονας κίνησης μεταξύ της αντλίας και της μηχανής

(γ) Οι ενώσεις των σωληνογραμμών πρέπει να είναι κατά

σεις πρέπει να αποφεύγονται, όπου αυτό είναι δυνατόν,

του οχήματος πρέπει να περνά από στυπιοθλίπτη στεγανό

και να είναι προσπελάσιμες. Σε περιπτώσεις που πρέπει

αε αέρια.

Όταν χρησιμοποιούνται βύσματα που εκπέμπουν σπιν

να τοποθετηθεί φλαντζωτός σύνδεσμος κάτω από &'1πεδο στάθμευσης αερασκαφών ή κάτω από οποιοδήποτε

θήρες πρέπει αυτά να προσαρμόζονται με μονωτικές

άλλο σκυροδετημένο δάπεδα, να προβλέπεται η τοποθέ

επενδύσεις και τα ηλεκτρικά κυκλώματα να είναι σύμφωνα

τηση καλύμματος ανάλογου μεγέθους και αντοχής. Επί

με τις προϋποθέσεις ή τις διατάξεις της παραγράφου

σης να απαφεύγονται εξαρτήματα με σπείρωμα.

4.2.4.

(δ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται καθοδική προ

Η βοηθητική μηχανή πρέπει να διαθέτει προστασιa ένα

στασία στο ΗΥΟΑΑΝΤ, υπάρχει πιθανότητα ροής ηλεκτρι

ντι αποτελέσματος επιστροφής της φλόγας όπως περι

κού ρεύματος προς το αεροσκάφος, όταν χρησιμΟΠΟΙΟύ

γράφεται στην ποράγραφο

νται αγώγιμες μάνικες ή υπάρχει ηλεκτρική διασύνδεση με

4.2.3.

Λόγω του ότι η βοηθητική μηχανή ευρίσκεται σχετικά

το αεροσκάφρς. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η

κοντά στις δεξαμενές προϊόντος, στις αντλίες Κ.λπ., είναι

χρήση ημιαγώγιμων μανικών και μη ηλεκτρική διαούνδεση

αυτονόητο ότι όλες οι παραπάνω διατάξεις ελέγχου πρέ

του φρεατloυ (ΡΙΤ) του ΗΥΟΑΑΝΤ και του ανεφοδιαστικού

πει να συντηρούνται πάντοτε επιμελώς.

οχήματος του συστήματος

4.3.

Κινητός εξοπλισμός τροφοδοσίας λιπαντικών και

ειδικών προϊόντων (εκτός καυσίμων κατηγοριών Ι και

11)

Όπου είναι εφικτό, ακολουθούνται οι διοτάξεις της πα
ραγράφου

4.4.

4.2

παραπάνω.

HVDRANT.

(ε) Όταν χΡησιμαποιούνται υπέργειες σωληνώσεις πρέ
πει να λαμβάνεται υπ' όψη η θερμοκρασιακή διαστολή και
συστολή τόσο των σωληνώσεων όσο και του καυσίμου.
(στ) Είναι σκόπιμο να τσποθετούνται βάννες οε διάφορα

επlι<αιρα οημεία του δικτύου των σωληνώσεων ώστε να εί

Προσωπικό

Οι οδηγοί και τα πληρώματα των ανεφοδιαστικών οχη

ναι δυνατή η ολική ή μερική απομόνωση ορισμένων τμημά

μάτων πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στην αυστηρή τή

των και να είναι εφικτή η μερική λειτουργΙα του δικτύσυ,

ρηση των κανονισμών που διέπουν την συμπεριφορά του

όταν χρειάζεται να γίνει τοπική επισκευή ή συντήρηση. Οι

αντίστοιχου εξοπλισμού όταν λειτουργεί σε περιοχές που

βόννες αυτές πρέπει κατά προτίμηση να τοποθετούνται

χρησιμοποιούνται από αεροσκάφη.

σε σημεία εκτός των δαπέδων στάθμευσης των αεροσκα

4.5.

φών. Όλα τα φρεάτια πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά

Φώτα προειδοποίησης

Τα ανεφοδιαστικά οχήματα πρέπει να είναι εξοπλι

σμένα με περιστρεφόμενο φανό, ο οποίος θα είναι τοπο
θετημένος σε ορατό σημείο, μεγέθους, τύπου και χρώμα

και να είναι σε καλή κατάσταση.

5.4. Βάννες διακοπής φρεατίων λήψεως
(α) Οι βόννες διακοπής των φρεατίων πρέπει να είναι

τος όπως προδιαγράφονται από αντίστοιχα πρότυπα ή κα

του τύπου ταχείας λειτουργίας

νονισμούς.

διασμένες να λειτουργούν με ελεγχόμενο ρυθμό ώστε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5

ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜον
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ(ΗΥΟΑΑΝη

5.1.

Γενικά

Αυτό το κεφάλαιο αφορά όλες τις μόνιμες εγκαταστά

σεις αεροδρομίων τύπου ΗΥΟΑΑΝΤ αλλά οι ίδιες προδιο
γραφές μπορούν να εφορμοσθούν και σε οποιαδήποτε

(quick release) αλλά σχε

κατά το κλείσιμο να ελαχιστσποιείται η πιθανότητα δη
μιουργίας υδραυλικού πλήγματος.
(β) Ο μηχανισμός διακοπής των βαννών πρέπει να είναι
σχεδιασμένος για λειτουργιa από απόσταοη με συρματό
σχοινο, ώστε να είναι δυνατή η διακοπή της ροής του καυ
σίμου σε περίπτωση ανάγκης.
(γ) Πάνω από τη βόννα διακοπής πρέπει να τοποθετείται

άλλη περίπτωση που τοποθετούνται σωληνογραμμές καυ

ειδικός ταχυσύνδεομος αύτως ώστε η σύνδεση και απο
σύνδεση της μάνικας του ανεφοδιαστικού οχήματος να γί

σίμων μέσα στο αεροδρόμιο.

νεται χωρίς διαρροή καυσίμου.

5.2.

Διαδρομές σωληνογραμμών

Κατά βάση πρέπει να λαμβάνεται υπ'όψιν και να επιλέ

(δ) Ο ειδικός ταχυσύνδεσμος πρέπει να στηρίζεται καλά
στα τοιχώματα του φρεατίου, προς αποφυγή πλευρικών

γεται η πιό σύντομη διαδρομή για τις σωληνογραμμές. Ο

φορτίων πάνω στον ταχυούνδεσμο και στην βάννα διακο

σχεδιασμός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπ'όψη την κατα

πής όταν συνδέεται το ανεφοδιαστικό όχημαοτο φρεάτιο.

σκευή του κύριου τροφοδοτικού αγωγού σε σχήμα βρόγ
χσυ, ώστε έτσι να επιτυγχάνονται καλύτερες κατανομές
των πιέσεων και να αποφεύγονται υδραυλικά πλήγματα.

5.5. Φρεάτια (ΗΥΟΑΑΝΤ PITS)
Η εγκατάσταση των φρεατίων πρέπει να γίνεται με τις
παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές

:

Η διαδρομή των υπόγειων σωληνογραμμών πρέπει να

(α) Τα φρεάτια πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα καλύμ

επισημαίνεται με οριοθετήσεις και να υπάρχουν λεπτο-

ματα με αντοχή στο φoρτlσ των τροχών των αεροσκαφών.
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Τ α καλύμματα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τη βάννα

6.3.

διακοπής ή το κέλυφος του φρεατίου με αλυσσ ίδα, για να

Καινούργιες μάνικες ανεφοδιασμού πρέπει να δοκιμά·

μη παρασύρονται από τη ροή των καυσαερίων πΟυ δη·

ζονται σε υδραυλική πίεση στο εργοστάσιο κατασκευής

Δοκιμή μανικών σε πlεση

μιουργείται κατα την κινηση των αεροσκαφών από Ι προς

πριν από τη διάθεσή τους στην κατανόλωση. Σε περί·

το δόπεδο στάθμευσης.

πτωση που μεσολαβεί μεγόλο χρονικό διάστημα μεταξύ

(β) Ο σχεδιασμός του φρεατίου πρέπει να είναι τέτοιος

της αρχικής αυτής δοκιμής και της έναρξης χρήσης της

ώστε να αγκυρώνεται καλά στο δάπεδο στάθμευσης των

μάνικας, η δοκιμή πρέπει να επαναλαμβόνεται πριν την

αεροσκαφών.

έναρξη χρήσης της μάνικας. Οι εν χρήσει μόνικες πρέπει

(γ) Για την αποφυγή καταπανήσεων στι, σωληνώσεις

να ελέγχονται σε πlεση περιοδικά, τουλόχιστον κόθε 6 μή.

του ΗΥΟΑΑΝΤ από πιθανές καθιζήσεις του δαπέδου και

νες ή οσόκις η κατάστασή του, το επιβόλλει. Η πlεση δοκι·

του φρεατίου, είναι προτιμότερο η βάση του φρεατίου,

μής πρέπει να είναι τουλόχιστον ίση με την πίεση λειτουρ·

στην οποία είναι συνδεδεμένη η βάννα διακοπής, να είναι

γΙας τη" μάνικας και το μέσο δοκιμής πρέπει απαραίτητα

έτσι τοποθετημένη στο κέλυφος του φρεατίου, ώστε να

να είναι καύσιμο του τύπου για τον οποίο χρησιμοποιείται η

μπορεί να κινείται ανεξάρτητα από αυτό. Αυτό έχει ακόμη

μάνικα.

μεγαλύτερη σημασία όταν τα φρεάτια είναι τοποθετημένα
ακριβώς πάνω από τις κύριες σωληνογραμμές και οι σχετι·
κέι; μετατοπίσεις είναι ακόμη εντονότερες.
(δ) Τα φρεάτια πρέπει να τοποθετούνται περίπου

75 χι·

λιοστά ψηλότερα από το δόπεδο στάθμευσης των αερο·

σκαφών για να εμπoδlζεται η είσοδος των νερών. Η δια·
φορά μεταξύ δαπέδου και Xεlλoυς φρεατίου καλύπτεται
με σκυρόδεμα και με κλίση

5.6.

3-5

μοίρες.

Δοκιμέ, των σωληνογραμμών

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που πρέπει να δίδεται

Ανόλογη υδραυλική δοκιμή πρέπει να γίνεται οσάκις
επισκευασμένες μάνικες πρόκειται να επαναχρησιμοποι·
ηθούν.
Όλες οι μάνικες ανεφοδιασμού πρέπει να φέρουν απο·

τυπωμένα σημεία της ταυτότητάς τους και όλα τα στοιχεία
συντηρήσεως ή επισκευής τους πρέπει να καταγρόφονται

σ' όλη τη διάρκεια χρήσης του,.

6.4.

Μετσχείριση των εν χρήσει μανικών ανεφοδια·

σμού

στην μη ανάμιξη του Αεροπορικού ΚαυσΙμου με νερό αλλά

Οι μάνικες ανεφοδιασμΟύ πρέπει να χρησιμοποιούνται

και της μεγόλης δυσκολίας που παρουσιόζει η παντελής

με πρασοχή και να αποφεύγεται η απότομη κάμψη ή τσό·

απομόκρυνση νερού από τις σωληνογραμμέ" τα συστή·

κιομα όπως επίσης και η τριβή τους πόνω οε τρσχείες επι·

ματα ΗΥΟΑΑΝΤ πρέπει να δοκιμάζονται με Αεροπορικό

φάνειες.

Καύσιμο και σε πίεση

1,5

φορά μεγαλύτερη από την συ·

νήθη πlεση λειτουργίας του συστήματος.

Οι δοκιμές πρέπει να γίνονται πριν οι υπόγειες σωληνώ·
σεις σκεπαστούν και οπωσδήποτε μετά την πλι'ίρη συναρ·
μολόγηση όλων των εξαρτημάτων στις σωληνογραμμές.

5.7.

Διακοπή λειτουργίας αμέσου ανάγκη,

Κατά τη διόρκεια του ανεφοδιασμού πρέπει να αποφεύ·
γεται η διtλευση τρσχοφόρων πάνω από τις μάνικες ανε·
φοδιασμού.
Οι μη εν χρήσει μάνικες ανεφοδιασμού πρέπει να απο·

θηκεύονται κατά προτίμηση κάτω από στέγαστρο, απλω
μένες πάνω σε πaλλέτες, ή εόν η αποθήκευοή τους πρέ·

Λόγω της φύσης της εργασίας ανεφοδιασμού και της

πει να γίνει σε κουλούρες, αυτές πρέπει να έχουν διάμε·

απόστασης που συνήθως υπάρχει μεταξύ αντλιών και ση·

τρο τουλόχιστον ίση η μεγαλύτερη από το 15πλόσιο της

μείων ανεφοδιαομού, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δια·

διαμέτραυ της μόνικας.

κοπής της λειτουργίας του ουστήματος σε περίπτωση

ΚΕΦΑΛΑίΟ

ανόγκης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει αριθμός

7

ηλεκτρικών διακοπτών χειρισμού των αντλιών, τοποθετη·

ΔίΑΤΑΞΕίΣ ΑΣΦΑΛΕίΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔίΑΣΜΟ ΚΑί

μένων σε κατόλληλα σημεία μέσα σε φρεάτια στο δάπεδο

ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΥΣίΜον ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

στάθμευσης αεροσκαφών. Οι διακόπτες αυτοί πρέπει να

βρίσκονται υπό συνεχή τάση και η διακοπή λειτουργίας
των αντλιών πρέπει να γίνεται με διακοπή του ηλεκτρικού
κυκλώματος (Ιβίί

safe).
ΚΕΦΑΛΑίΟ

6

7.1.Γενικά

Οι πιο κάτω διατόξεις είναι οι ελόχιστες πΟυ απαιτούνται
για την αοφόλεια του αεροσκάφους, του προσωπικού και

των επιβατών κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού ή της
αναρρόφησης καυσίμου. Οι εργασίες ανεφοδιασμού κσι

ΕΛΑΣΤΙΚΟί ΣΩΛΗΝΕΣ (ΜΑΝίΚΕΣ) ΑΝΕΦΟΔίΑΣΜον

αναρρόφησης θεωρούνται ισοδύναμες και όπου πιό κάτω

ΚΑί ΕΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

αναφέρετσι εφοδιασμός με καύσιμο εννοείται συγχρόνως

6.1.Γενικά

και αναρρόφηση καυσίμου, εκτός εαν ρητά σημειώνεται

Ως ελαστικοί σωλήνες (μάνικες) ανεφοδιασμού και

κάτι ιδιαΙτερα,

εξαρτήμοτά τους πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ουτά
που είναι σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα των χω·

7.2. Προκαταρκτικά μέτρα
7.2.1. θέση εφοδιασμού

ασφαλείας

ρών της ΕΟΚ ή ισοδύναμα προς αυτά πρότυπα όλλων χω·

Ο εφοδιασμός αεροσκάφους πρέπει κατά προτίμηση να

ρών. Τέτοιο πρότυπο είναι Π.χ. το Βρεταννικό πρότυπο Β8

γίνεται στην ύπαιθρο. Κανονικά ο εφοδιασμός γίνεται
μέσα στις ελεγχόμενες περισχέι; του αεροδρομίου. Εαν ο

3158
Η μάνικα πρέπει να είναι συνεχής χωρίς ευδιάμεσες
συνδέσεις.

6.2.

Επιθεώρηση

Όλες οι εν χρήσει μόνικες ανεφοδιασμού πρέπει ανά

εφοδιασμός γίνεται εκτός των παραπόνω περιοχών, θα
πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα ασφαλειaς, όπως
Π.χ. η απομάκρυνση τσυ κοινού από το χώρο γύρω από το
αεροσκάφος, η απαγόρευση του καπνιaματος και η απα·

τακτά χρονικά διαστήματα να αποσύρονται και να ελέγχο·

γόρευση της χρήσης γυμνών φωτιστικών σε απόσταση

νται για αναγνώριση πιθανών εξωτερικών βλαβών ή φθο·
ρών.

ταυλάχιστον μέτρων από το σημείο τΟυ εφοδιασμού.

7.2.2.

Μηχανές αεροσκάφους σε λειτουργία
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Τα ανεφοδιαστικά σχήματα δεν πρέπει να πλησιάσουν

στο άκρο της μάνικας πρέπει να γεφυρώνεται απευθεΙας

το αεροοκάφος μέ)(ρις ότου οι μηχανές ή/και οι έλικες

στο αεροσκάφος μέσω του διατιθεμένου καλωδΙου γεφύ

σταματήσουν. ΟμοΙως δεν πρέπει κατ' ουδένα τρόπο να

ρωσης, έτσι ώστε να βρΙσκεται σε αγώγιμη επαφή με το

τεθεΙ η μηχανή του αεροσκάφους σε λειτουργΙα κατά τη

αεροσκάφος, πριν ανοιχθεΙ οποιοδήποτε ι<όλυμμα δεξα

διάρκεια του εφοδιασμού αλλά και μετά το τέλος του εφο

μενής καυσΙμου.

διασμού εάν το ανεφοδιαστικό όχημα δεν απομακρυν

Στην περΙmωση υποπτερύγιου ανεφοδιασμού, ο σύν

δεσμος του ελαστικού σωλήνα πρέπει να παρέ)(ει την ανα

θείο

7.2.3.

γκαία ηλεκτρική συνέχεια μεταξύ της μάνικας και του αε

θέση ανεφοδιαστικού σχήματος

Τα ανεφοδιαστικά οχήματα πρέπει να βρίσκονται σε τέ

ροσκάφους.

τοια θέση ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να μπορούν

Όταν αποσυνδέεται η μάνικα, μετά το τέλος του ανε

άμεσα να απομακρυνθούν ή να ρυμουλκηθούν μακριά.

φοδιασμού, πρέπει να οκολουθεΙται η αντΙστροφη διαδι

Οπου εΙναι δυνατόν τα ανεφοδιαστικά οχήματα διατάσσο

κασΙα και η σύνδεση γεφύρωσης να παραμένει στη θέση

νται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η επικοινω

της μέ)(ρις ότου όλες οι εργασlες ανεφοδιασμού συμπλη

νΙα ανάμεσα στο προαωπικό που εΙναι υπεύθυνο για τον

ρωθούν.
Ειδικές περιπτώσεις

ανεφοδιασμό με καύσιμα. Οι μηχανές και οι εξατμΙσεις

7.3.4.

των ανεφοδιαστικών οχημάτων δεν πρέπει να βρΙσκονται

Όταν για τον ανεφοδιασμό χρησιμοποιούνται χοάνες

κοντά σε ανοΙγματα ή εξαεριστήρες απ'όπου μπορούν να

τροφοδοσΙας, αυτές πρέπει να συνδέονται με το αερο

εκπέμπονται ατμοΙ καυσΙμων.

σκάφος. Εαν στη χοάνη χρησιμοποιεΙται δέρμα

7.2.4.

Επιπτερύγιος Ανεφοδιασμός σε κακοκαιρΙα ή θύ

CHAMMOIS σαν φ!λτρο, ο μεταλλικός δακτύλιος γύρω από το

δέρμα πρέπει να γεφυρώνεται προς την χοάνη. ΠρέΠει

ελλα
Ο επιπτερύγιος ανεφοδιασμός αεροσκάφους κατά τη

διάρκεια καταρρακτώδους βροχής, χιονόπτωσης, ανεμο

οπωοδήποτε η χοάνη εφοδιασμού και το αεροσκάφος να
βρΙσκονται στο !διο ηλεκτρικό δυναμικό πριν αφαιρεθεΙ το

θύελλας ή αμμοθύελλας πρέπει να αποφεύγεται, εκτός

κάλυμμα της δεξαμενής καυσΙμου και ΑΡXiσει η διαδικασlα

εαν ο εκπρόσωπος της Αεροπορικής ΕταιρεΙας επιμεΙνει

εφοδιασμού.

να γΙνει ο ανεφοδιασμός κάτω από τις συνθήκες αυτές.

Η παροπάνω διαδικασΙα γεΙωσης και γεφύρωσης πρέπει

Στην περΙπτωση αυτή ο εκπρόσωπος αναλαμβάνει και την

να ακολουθεΙται και στην περίmωση αναρρόφησης καυσΙ
μου εΙτε απο αεροσκάφος επε από βαρέλια ή παρόμοια

ευθύνη του ανεφοδιασμού.

7.3 ΓεΙωση και γεφύρωση αεροσκάφους και ανεφοδια
στικού σχήματος

7.3.1

γκεντρώνει ηλεκτροστατικά φορτΙα από την τριβή του με
τον αέρα. Στο έδαφος εξάλλου το αεροσκάφος μπορεΙ να
συγκεντρώσει επΙσης ηλεκτροστατικά φορτΙα κατά τη

διάρκεια συγκεκριμένων ατμοσφοιρικών συνθηκών. Ηλε
κτροστατικά φορτία επΙσης μποροίιν να δημιουργηθούν
κατά τη ροή του καυσΙμου μέσα στις σωληνώσεις και τις
μάνικες ή ακόμη και από την ελεύθερη ροή του καυσΙμου
απά το άκρο της μάνικας. Η παραπάνω συγκέντρωση ηλε

κτροστατικών φορτΙων μπορεΙ να δημιουργήσει κΙνδυνο
έναρξης πυρκαγιάς από σπινθήρα, εαν δεν προβλεφθούν

τα παροκάτω μέτρα ασφaλεΙας.

γειώνονται πριν από οποιαδήποτε εργασΙα γεφύρωσης.

Συνήθως για τη γεΙωση χρησιμοποιοΟναι αγώγιμα ελαστικά
στους τροχούς, αλυσΙδες ή συσκευές με ψύκτρες για την

εκφόρτιση. Οπου αυτό εΙναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται

τα υπάρχοντα σημεΙα γεΙωσης.
Γεφύρωση

ELECTRICAL SAFETY CODE 1963, CHAPTER
CL.AUSE 3.5)

συνέ)(εια απαιτεΙται να ελέγχεται τακτικά.

7.4.

Ανεφοδιασμός αεροσκάφους με τις γεννήτριες

εδάφους σε λειτουργΙα

7.4.1.

Μονάδες παραγωγής ισχύος εδάφους (Η/Ζ)

Η λειτουργΙα των μονάδων παραγωγής ισχύος εδάφους

επιτρέπεται εαν και μόνον:
(α) Έχει εκδοθεΙ σχετική άδεια για τη χρήση τους από
τις Αρχές του αεροδρομΙου.

(β) Ο μονάδα δεν τοπσθετεΙται σε απόσταση μικρότερη
των

3

μέτρων από τα εξαεριστικά των δεξαμενών του αε

ροσκάφους, τις συνδέσεις εφοδιασμού του αεροσκάφους
Μικρότερη απόσταση επιτρέΠεται εaν και μόνον τα βύ
σματα σύνδεσης προσαρμόζονται με κατάλληλα μονω
μένα καλύμματα και η μονάδα μαζΙ με τα καλώδια σύνδε
σής της ελέγχεται τακτικά για την ασφαλή τους λειτουρ
για.

(γ) Ο μονάδα και τα καλώδια σύνδεσής της δεν επιτρέ
πεται να έρχσνται σε επαφή με τσ ακροφύσιο της μάνικας

Πνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα

(π.χ. ΙΡ

ώστε να μην υπάρχουν διαφορές δυναμικού. Η ηλεκτριΚή

ή το ανεφοδιαστικό όχημα

ΓεΙωση

Το αεροσκάφος και το ανεφοδιαστικό όχημα πρέπει να

7.3.3.

Όλα τα εξαρτήματα του ανεφοδιαστικού οχήματος
πρέπει να βρΙσKoντaι σε ηλεκτρική συνέχεια μεταξύ τους,

Επεξήγηση

Τ ο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης του συ

7.3.2.

δοχεΙα.

ΙΙΙ,

Πριν από την έναρξη της εργασΙας ανεφοδιασμού, το

αεροσκάφος πρέπει να συνδεθεΙ αποτελεσματικά με το
ανεφοδιαστικό όχημα μέσω καλωδΙου γεφύρωσης. Όλες

οι συνδέσεις γεφύρωσης πρέπει να εΙναι σταθερές και κα
τασκευασμένες από καθαρά και όχι βαμμένα μεταλλΙΚά
μέρη.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη γεφύρωση κε

φαλές σωλήνων ΡΙΤΟΤ, Kεραlες ή έλικες. Στην περΙπτωση

επιπτερύγιου ανεφοδιασμού, το ακροσωλήνιο πλήρωσης

ανεφοδιασμού και με τα καλώδια γεφύρωσης.
(δ) Οι κύριοι αγωγο Ι από την μονάδα προσαρμόζονται με

βύσματα πσυ .κουμπώναυν. και δεν συνδέονται ή απο
συνδέονται με διακόπτες που να τους χειρΙζεται κάποιος

κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού.
(ε) Εαν η μονάδα υποστεΙ βλάβη κατά τη διάρκεια του

ανεφοδιασμού, τΙθεται εκτός λειτουργΙας και δεν επιχει
ρεΙται οποιαδήποτε επισκευή ή επανεκκΙνησή της μέ)(ρι το
τέλος του ανεφοδιασμού.
(στ) Σε περΙπτωση επεΙγοντος περιστατικού, όπως π.χ.
διαροή καυσΙμου, η μονάδα παραμένει στην κατάσταση
που ευρΙσκεται (εντός/εκτός λειτουργΙας) μέ)(ρις ότσυ

εξαλειφθεΙ ο κΙνδυνος.
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7.5.

Συντήρηση αεροσκαφών κσι λοιπές εξυπηρετήσεις

7.5.1.

Χρήση

ηλεκτρικών

και

ροσκάφος ή κατά τη διάρκεια επιβίβασης/αποβίβασης

7.6.1. Ανεφοδιασμός με τους επιβάτες μέσα στο Αερο

κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμοU.
ραδιοηλεκτρικών συ

σκάφος

Ο ανεφοδιασμός καυσίμου μπορεί να γίνει με τοιις επι

σκευών κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμοU.

Κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμοΙ; με KOUOIμO επιτρέ

βάτες μέσα στο Αεροσκάφος υπό την προϋπόθεση ότι αρ

πεται μόνον η χρήση βασικών και απόλυτα απαραίτητων

μόδιος υπάλληλος της Αεροπορικής Εταιρείας θα βεβαιώ

ηλεκτρικών συσκευών.

σει προηγουμένως ότι:

Στον ανεφοδιασμό με καuσιμο Κατηγορίας ί (Αεροπο

(α) Οι επιβάτες έχουν ειδοποιηθεί προηγοιιμένως ότι θα

ηλεκτρικό εξσπλισμό ή τΟν εξοπλισμό επικοινωνιών του

γίνει ανεφοδιασμός καυσίμων και ότι δεν πρέπει να καπνί
σοιιν ή να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικοuς διακόπτες ή να

αεροσκάφους και όλες οι επιι<oινωνlες

δημιουργήσουν με οποιονδήποτε τρόπο σπινθήρα.

ρική Βενζίνη) δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία στον

λειτουργοuν σε απόσταση

15

anayapeUeraI να

μέτρων από το αεροσκά

(β) Οι φωτεινές επιγραφές στο αεροακάφος .ΜΗ ΚΑ

ΠΝίΖΕΤΕ. και .ΕΞΟΔΟΣ ΚίΝΔΥΝΟΥ. είναι αναμμένες.

φος.

Στον ανεφοδιασμό με καuσιμο Κατηγορίας ίί (KOUOIμO
Στροβιλοκινητήρων)

μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση

ελέΥΧων στσν ηλεκτρολογικό ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλι
σμό εκτός από ελέΥΧους στα ραντάρ. Η συντήρηση πρέπει
να περιορίζεται στην αντικατάσταση πλήρων μονάδων και

να μην επεκτείνεται σε επιμέρους επισκευές. Φορητές
συσκευές επικοινωνίας επιτρεπονται σε απόσταση μεγα
ΛUτερη των

7.50

μέτρων από το αεροσκάφος και από το

ανεφοδιαστικό όχημα.

7.5.2. Συντήρηση αεροσκάφους κατά τη διάρκεια ονε
φοδιασμοU.
Στον ανεφοδιασμό με KOUaIμQ Κατηγορίας ί. δεν επι
τρέπεται καμ ία εργασίο συντήρησης πάνω στο αεροσκά
φος.

Στον ανεφοδιασμό με KOUOIμO Κατηγορίας ίl, επιτρέπο
νται εργασίες συντηρήσεως ιιπό την προϋπόθεση ότι δεν
εκτελοuνται συΥΧρόνως και εργασlες εν θερμώ και ότι οι
λαμπτήρες και προβολείς που χρησιμοποιοuνται για την

επιθεώρηση μέσα και γuρω από το αεροσκάφος είναι
αντιεκρηκτικοΙ;

7.5.3.

runou.

Εκτελεση γενικών εργασιών και υπηρεσιών στο

αεροσκάφος κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού.
αποσκευών, τροφοδοσία με νερό ή τρόφιμα κλπ) επιτρέ
πεται να γίνονται κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμοΙ; υπό την

προϋπόθεση ότι:
(α) Ο κάθε είδους εξοπλισμός που φέρει κινητήρες και

3

μέτρα,

καθώς και τα ανεφοδιαστικά όχήματα καυσίμων φέρουν
φλογοπαγίδες

(FLAME ARRESTORS)

στην εξάτμιση και

τα βύσματα ηλεκτρικών συνδέσεων είναι αντιεκρηκτικοΙ;
τύπου.

(β) Τα οχήματα εξυπηρετήσεως τοl αεροσκάφους δεν
πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των

λες επιβίβασης/απσβίβασης ώστε να ε\ναι στη θέση τους.

Εάν κατά τη διάρκεια του ανεφοδιααμοΙ; ανιχνευθεί πα
ρσυαία ατμών καυαίμοιι στο εαωτερικό του Αεροσκάφους
ή παρατηρηθεί κίνδυνος ή ενδεχόμενος κίνδυνος, ο υπεu
θυνος εκπρόσωπος της Αεροπορικής Εταιρείας πρέπει να

ειδοποιηθεί ώστε να σταματήσει οποιοδήποτε εργααία
ανεφοδιασμσΙ; καυσίμου στσ αεροσκάφος μέχρις ότου οι

συνθήκες επιτρέψουν την επανάληψη των εργσσιών.
(δ) Οποιεσδήποτε υπηρεσiες εδάφοιις ή και επί τσιι αε:
ρασκάφοιις πρέπει να διενεργOUνται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να μην εμποδίζουν τη χρήση των εξόδων σε περί

πτωση ανάγκης.
(ε) Πρέπει τέλος να πληροuνται οποιεσδήποτε πρόσθε
τες απαιτήσεις που απορρέουν από τον σχετικό Κανονι
σμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και έχοιιν
σχέση με τον ανεφοδιασμό <οπ

7.6.2.

Εάν υπάρχει ανάγκη επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών
στο αερασκάφος κατα τη διάρκεια ανεφοδιασμοΙ; με

KOU-

σιμα, αρμόδιος υπάλληλος της Αεροπορικής Εταιρείας

(α) Να καθορίσει προκαταβολικά και σε συνεργασία με
την Εταιρεία που εκτελεί τον ανεφοδιασμό καιισίμου τις
ζώνες απαγόρευσης διακίνησης επιβατών καθώς και τις
ζώνες όπου θα επιτρέπεται αιιτή η διακίνηση.
(β) Να έχει επιβεβαιωθεί ότι οι επιβάτες KUκAOφoΡOUV
μέσω της ζώνης ανεφοδιασμοΙ; καυσ\μου μόνο με την επί
βλεψη υπεuθυνου της Αεροπορικής Εταιρείας, ώστε να
μη επιτρέπεται η παραμονή κοντά στο Αεροσκάφος.

(γ) Να επιβάλλεται αυστηρό η απαγόρευση του καπνί
σματος κατά τη διάρκεια της διακ\νησης επιβατών.

μέτρων από τα

7.7.

εξαερισΤΙΚά των δεξαμενών του αεροσκάφους ποιι βρί

σκάφη

3

board•.

Διακίνηση των επιβατών

πρέπει:

Γενικές εργασίες ή υπηρεσίες (π.χ. φορτοεκφόρτωση

προσεγγίζει το αεροσκάφος σε απόσταση μέχρι

(γ) Στις κuριες εξόδους του Αεροσκάφους υπάρχει

υπεuθυνος για να τις ανοίξει και για να επιθεωρεί τις ακά

σκονται στην κάτω πλευρά των πτερUγων.

Ανεφοδιασμός Αεροσκαφών κοντά σε άλλα αερο

Η εκτόξευση θερμών αερίων από τις εξατμίσεις των αε

(γ) Οι οδηγοί των οχημάτων εξυπηρετήσεως εlVαι εκ

ροσκαφών δεν OUVIOΤouv άμεσο κ\νδυνο έναυσης πυρκα

παιδευμένοι στην αντιμετώπιση των κινδuνων που μπορεί

γιάς αλλά είναι δυνατόν να προξενήσουν όχληση στο προ

να προκuψούν κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμοΙ; με

σωπικό που εκτελεί την εργασία ανεφοδιασμοΙ; καυσίμου
και που εργάζεται κοντά στο αεροσκάφος. Σαν γενικός

καύσιμο στο αεροσκάφος.
(δ)

Τα

σταθμευμένα

οχήματα

εξυπηρετήσεως

δεν

κανόνας συνιστάται ότι, σε περιmώσεις που σε απόσταση

(ε) Οποιεσδήποτε εργασίες ή υπηρεσίες μέσα στο αε

σμοΙ; με καuσιμο υπάρχει εστlα εκτόξευσης καυσαερίων

εγκαταλείπονται αφUλακτα.

μικρότερη των

45

μέτρων από το σημείο του ανεφοδια

ροσκάφος γίνονται υπό την επίβλεψη υπεuθυνου ατόμου

από άλλο αεροσκάφος με τις μΤ])(ανές του σε λειτουργ\a,

κατά περίπτωση και όλες ΟΙ ηλεκτρικές συσκευές που

τότε ο ανεφοδιασμός με καuσιμο θα πρέπει να σταματά

χρησιμοποιούνται είναι αντιεκρηκτικοΙ; TUnOιI

rool).
7.6.

(FIamep.

και τα κaλuμματα των σημειων τροφοδοσίας του αερο
σκάφους θα πρέπει να κλε\νουν.

Ανεφοδιασμός καυσίμου με τους επιβάτες στο Αε-

7 .8. Γενικά μtτρα ασφαλείας
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Μέτρα Πυροπροοτασlας (βλ. επlσης επόμενο

7.8.1.

Κεφόλαιο

8)

άλλες συσκευές που προξενούν σπινθήρα ή φλόγα σε
απόσταση μικρότερη των

15 μ. απο τα όρια του χώρου των

(α) Ατομα που βρίσκανται σε απόσταση μικρότερη των

δεξαμενών και αντλιοστασΙου. Τ ο κάπνισμα και η χρήση

15 μέτρων από το σημεlο ανεφοδιασμού αεροσκάφους με

γυμνών φλογών μποΡεΙ να επιτρέπεται μέσα σε κτlρια ή
χώρους, αλλό σε συγκεκριμένες ασφαλεlς περισχές. Σε

καύσιμο δεν επιτρέπεται να καπνίζουν.
(β) Μόνο ειδικοl πυρασφαλεΙς φορητοΙ φανοΙ θα πρέπει

καμΙα περΙmωση δεν επιτρέπεται η χρήση γυμνής φλόγας

να χρησιμοποιούνται στην παραπάνω περιοχή τόσο από το

προκειμένου να επιθεωρηθεl ένας σηπτικός βόθρος ή

προσωπικό που εκτελεΙ τον ανεφοδιασμό όσο και από το

προσωπικό που εκτελεΙ τον έλεΥΧΟ εδάφους του αερο

φρεάτιο απσχέτευσης, επειδή υπάρχει ο κΙνδυνος να
εκραγούν τα αέρια που παρήχθησαν από την αποσύνθεση

σκάφους.

των απσβλήτων.

(γ) Οι πυροσβεστήρες του εξοπλισμού ανεφοδιασμο(ι
(π.χ. ανεφοδιαστικού οχήματος) θα πρέπει να βρlσκονται
στη θέση τους καθ'όλη τη διάρκεια του ανεφοδιασμού.

7.8.2.

Διαρροή καυσlμου

8.3.2. ΕΙσοδοι
Τα σημεΙα εισόδου στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
αεροπορικών καυσΙμων στα αεροδρόμια πΡέπει να εlναι
σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γlVονται αντιλη

Πρέπει να καταβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή
ώστε να αποφευχθεΙ οποιαδήποτε διαρροή καυσlμου. Ο

πτό τα άτομα που περνούν από αυτά Δεν θο επιτρέπεται η
εΙσοδος σε μη εξσυσιοδοτημένα πρόσωπα.

εξοπλισμός ανεφοδιασμού πρέπει να συντηρεlται με επι

8.3.3.

μέλεια ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις διαρροών από

Απαγορεύεται η διέλευοη και παραμονή στο χώρο των

ακροφύσια ανεφοδιασμού,

μάνικες,

Οχήματα

ενώσεις σωληνώ

εγκαταστάσεων αποθήκευσης αεροπορικών καυσΙμων,

σεων Κ.λπ. Τα ακροσωλήνια επιπτερύγιων ανεφοδιασμών

οιωνδήποτε οχημάτων των οποlων ο μηχανολογικός ή ηλε

(πιστόλες ανεφοδιασμού) θα πρέπει να εΙναι έτσι σχεδια

κτρολογικός εξοπλισμός μπορεΙ να προκαλέσει σπινθήρα

σμένα ώστε η ροή καυσlμου να σταματά όταν η σκανδόλη

ή φλόγα.

αφεθεΙ ελεύθερη από το ότομο που εκτελεl τον ανεφο

8.3.4.

διασμό. Δεν πρέπει να υπόρχει επΙσης μηχανισμός μσνδα

Απαιτεlται συνεχής και συστηματική αΠOψlλωση από

λώσεως της σκανδόλης των ακροσωληνlων αυτών στη

ξερό χόρτα του χώρου της εγκατάστασης καθώς και περι

θέση ανοικτής ροής. Σε καμlα περίπτωση στον επιπτερύ

μετρικά αυτού σε απόσταση

γιο ανεφοδιασμό το ακροσωλήνιο ανεφοδιασμού δεν πρέ
πει να αφήνεται ανεπΙβλεπτο.

8.3.5.

Aπoψlλωση

15

μέτρων.

Σήμανση

Απαιτεlται η ανάρτηση πινακΙδων σε εμφανή σημεΙα της

Σε περΙπτωση εκτεταμένης διαρροής καυσΙμου θα πρέ

εγκατάστασης με oδηγlες πρόληψης πυρκαγιάς και τρό

πει να ειδοποιούνται οι Αρχές του Αεροδρομlου και τα

πους ενέργειας σε περΙπτωση έναρξης πυρκαγιάς, καθώς

σχήματα που έχουν αναμμένη τη μηχανή θα πρέπει να

και σήμανση των θέσεων του πυροσβεστικού υλικού.

απομακρύνονται αμέσως από την περιοχή διαρροής ή να
εγκαταλεlπονται μέχρις ότου εξαλειφθεl ο κlνδυνος διαρ
ροής. ΚαμΙα μηχανή οχήματος δεν πρέπει να τεθεl σε λει
τουργΙα μέχρις ότου εξαλειφθεl τελεΙως ο κlνδυνος.
Άτομα, πλήν εκεlνων που εlναι απαραΙτητα για την
ασφαλή αντιμετώπιση της διαρροής, θα πρέπει να απομα
κρυνθούν από την περιοχή διαρροής αμέσως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

8.1.

Σχετικές Διατόξεις

Για υπέργειες δεξαμενές μέσα στα όρια δικαιοδοσΙας
του αερολιμένα ισχύουν κατά περΙπτωση οι διατόξεις, που
αφορούν Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασlας, της Κ.Υ.Α. Π-

7086/88 ή της Κ.Υ.Α. που έχει δημοσιευθεl στο ΦΕΚ
578/Τ.8/29.7.1991.

Για υπόγειες, θαμένες, ημιθαμένες ή εγκιβωτισμένες
δεξαμενές καυσlμων μέσα στα όρια δικαιοδοσlας του αε

. ρολιμένα ισχύουν
8.2. Γενικά

τα παρακάτω

8.4. Κατασταλτικά μέσα
8.4.1. Γενικά
θα πΡέπει να υπάρχει τοποθετημένος σε κατάλληλες
θέσεις Χειρc. ....νητΟς και φορητός κατασβεστικός εξοπλι
σμός, ο σπoloς θα ελέΥΧεται τακτικά ως προς τη σωστή

λειτουργlα του και οι ημεΡOμηνlες ελέγχου θα αναγράφο
νται εlτε επάνω του εΙτε σε βιβλΙο που θα τηρεΙται για τον
σκοπό αυτό.

8.4.2.

που να καλύπτει την περιοχή των εγκαταστάσεων απΟθή

κευσης αεροπορικών καυσlμων του αεροδρομlου, καθώς
και τηλεφωνική εΠΙKOινωlllα με τον Πυροσβεστικά Σταθμό
του

αεροδρομlου

ή

τον

πλησιέστερο

Πυροσβεστικό

Σταθμό.

8.4.3.

Άμμος

Η στεγνή άμμος εlναι ένα πολύ καλά κατασβεστικό μέσο
κατάλληλο για την καταστολή μικρών εστιών. Σε διάφορα

στρατηγικά σημεlα της εγκαταστάσεως πρέπει να υπάρ

Η προστασlα των εγκαταστόσεων αποθήκευσης αερο
πορικών καυσlμων στα αεροδρόμια από πιθανούς κινδύ
νους επιτυΥΧάνεται κατά βάση με τη χρήση ασφαλών σχε
διαστικών. κατασκευαστικών και επιχειρησιακών μεθό

δων. Οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει βααικά να διασφαλlζoυν
την αποτροπή έναρξης πυρκαγιάς και απο εκεl και πέρα να
διασφαλlζουν την ύπαρξη του κατάλληλου και επαρκούς

χουν αρκετά σκεπασμένα δσχεlα γεμάτο με άμμο, με τους

αντlστοιχους κάδους.

8.4.4. Αναλογlα πυροσβεστήρων
8.4.4.1. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
(α) Δεξαμενές

Ένας τρσχήλοτος πυροσβεστήρας
νης aνα

καταστολή μιός πυρκαγιάς στα πρώτα στάδιά της.

αριθμός

Μέτρα
και -γυμνές .. φλόγες

Κανεlς δεν πρέπει να χρησιμοποιεΙ σπΙρτα, αναπτήρες ή

καυοlμων στα

αεροδρόμια

πυροσβεστικΟύ εξοπλισμού που θα επιτρέπει την άμεση

8.3. Προληπτικά
8.3.1. Κάπνισμα

Συναγερμός πυρκαγιάς

Πρέπει να υπάρχει ακουστικός συναγερμός πυρκαγιάς

50 κιλών ξηρής σκό
200 μ3 χωρητικότητας δεξαμενών (ελάχιστος
2) και 2 φορητοl πυροσβεστήρες 12 κιλών ξηρής

σκόνης ανά δεξαμενή.

(β) Αντλιοστάσια

Ένας φορητός πυροσβεστήρας

12 κιλών ξηρής σκόνης
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σε κόθε χώρο που υπόρχουν αντλίες.

ρήσεων που δεν αποτελούν Eταιρεlες Εμπορlος Πετρε
λαιοειδών.

(γ) Σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης

Ένας φορητός πυροσβεστήρας

12

κιλών ξηρής σκόνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ανό σημείο φόρτωσης ή εκφόρτωσης βυτιοφόρων οχημό

ΠΡΟΣθΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

των και οχημότων ανεφοδιασμού αεροσκαφών.

(δ) Χώροι συσκευασίας (και βαρελοποίησης) καυσί

Εόν σε υφιστόμενες, κατό τη δημoσlευση του παρόντος
Κανονισμού, εγκαταστόσεις αποθήκευσης αεροπσρικών

μων

Ένας φορητός πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης
για κόθε

60

12 κιλών

τότε τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο Κεφόλαιο

Ένας φορητός πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης

και ένας δισξειδίου του όνθρακα

καυσίμων μέσα στα όρισ δΙKαιoδασlας αερολιμένας, δεν
2 αποσιόσεις,

τηρούνται οι αναφερόμενες στο Κεφόλαιο

τετρ. μέτρα επιφανείας εδόφους.

(ε) Συνεργεία επισκευής οχημότων

(C02) 6

1 2 κιλών

κιλών για κόθε

νες ή εγκιβωτισμένες δεξαμενές διπλασιόζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(στ) Γραφεία
Ένας φορητός πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης

και ένας διοξειδίου του όνθρακα

(C02) 6

6

100

τετρ. μέτρα επιφόνειας γραφείων. Ο πυροσβεστήρας διο
ξειδίου του όνθρακα θα πρέπει να είναι τοποθετημένος
κοντό στον ηλεκτρικό πίνακα των γραφείων.
(ζ) Ερμόρια ανεφοδιασμού αεροσκαφών

(Alrcraft Fuel-

Cablrιet)

Δύο φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης
ανό ερμόριο ανεφοδιασμού

8.4.4.2.

12

κιλών

(Fuelllng Cabinet).

Κινητός εξοπλισμός εφοδιασμού καυσίμων.

ΕπΕΚΤΑΣΕΟΝ

3.7. (3.7.1 . έως
3.7.9.) όπως αυτή αναmύσσεται στην Απόφαση
34626/31.12.85 του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας
Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγρόφου

και

και Τεχνoλoγlι::ις, περί καθορισμού προδιαγραφών ασφα
λούς λειτουργlας, διαμόρφωσης, ΣXεδlασης και κατα

σκευής των εγκαταστόσεων αποθήκευσης και διακίνησης
υγρών καυοΙμων των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιει
δών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διακlνηση προϊόντων Κατηγορίας Ι και ιι.

Δύο φορητοl πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης

1 2 κιλών
(C02) 3 κιλών, για κόθε
ανεφοδιαστικό όχημα (τύπου Fueller? Dispenser). Ο πυρο
και ένας δισξειδίου του όνθρακα

σβεστήρας διοξειδlου του όνθρακα θα πρέπει να βρίσκε
ται στο θόλαμο οδήγησης.

8.4.4.3.

Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγρόφου 3.θ.
και

3.8.4.) της
34628/85.

11,

απαιτείται ημιμόνιμο αφροποιητικό σύστημα

που θα καλύπτει όλο τον χώρο των δραστηριοτήτων της
φορτοεκφορτώσεως.

Η απαιτούμενη σ' αυτή την περίπτωση ελόχιστη παροχή

αφροδιαλύματος είναι

4.1

ΙΤ /ΜIΝ/Μ2 οριζόντιας επιφό

νειας.

12

Ισχύουν σι απαιτήσεις της παραγρόφου

και

3.9.7.) της
34628/85.

3.9. (3.9.1.

έως

προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

13

HΛEKTPOΛOΓlΚA
Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγρόφου
έως και
φασης

3.10.4.) της προαναφερόμενης
34628/85.

3.10. (3.10.1.

υπουργικής από

Για τις υπόγειες, θαμμένες, ημιθαμμένες ή εγιαβωτι
σμένες δεξαμενές δεν απαιτείται η τοποθέτηση αλεξικέ
ραυνου.

Ο ελόχιστας χρόνος εφαρμογής είναι

8.5.

έως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

σεις φορτοεκφορτώσεως αεροπορικών καυσίμων Κατη
γορίας Ι ή

(3.8.1.

προσναφερόμενης υπουργικής απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στην αποθήκη της εγκαταστόσεως πρέπει να υπόρχουν

12 κιλών και ένας πυροσβεστήρας διοξειδlου του όνθρακα
(C02) 6 κιλών.
8.4.5. Αφροποιητικό συστήματα υπόγειων δεξαμενών
Όπου υπόρχουν περισσότερες απο τέσσερεις (4) θέ

11

ΑΠΑΕΡΙΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑθΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΝ

Εφεδρικός πυροσβεστικός εξοπλισμός

τουλόχιστον δύο εφεδρικοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης

10

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ/ΒΕΛΤιΟΣΕΩΝI

κιλών

κιλών ανό

8

Μέσα ΠυροπροστασΙας για υπόγειες, θαμένες, ημιθαμέ

δύο θέσεις επισκευής οχημότων.

Ilng

9

30

ΜΙΝ.

Φύλαξη εγκαταστόσεων

Η φύλαξη των εγκαταστάσεων πρέπει να γΙνεται όπως
στην παρόγραφο 4.3.2.5. της K.V.A.

Για τις υπέργειες αλλό μη εγKιβωtισμένες δεξαμενές,
τριμελής επιτροπή συγκροτούμενη με μέριμνα της αρμό

διος ΥπηρεσΙαι; του Υ.Β.Ε.Τ. και αποτελούμενη απο εκ

προβλέπεται

προσώπους της ανωτέρω yπηρεσlας του Υ.Β.Ε.Τ., της

Π-7086/88 για την ΠυροπροστασΙα εγκαταστόσεων ενα

αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, θα εξετόζει εαν η υπόρχουσα

ποθήκευσης υγρών καυσίμων των Εταιρειών ΕμπορΙας
Πετρελαιοειδών ή στην παρόγραφο 4.3.2.5. της κ.Υ.Α.
του ΦΕΚ 578/τ.8/29.7.91 για την Πυροπροστασlα εγκα
ταστόσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχει-

εγκατόσταση αλεξικέρουνου του Αεροδρομίου καλύmει
και την ασφάλεια του χώρου των δεξαμενών ή απαιτείται η
η εγκατόσταση πρόσθετου αλεξικέραυνου.

•
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ι

ΚΑΠΟΔΙΣτριογ
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ΑθΗΝΑ

10432. TELEX 223211

ΥΡΕΤ

Ι

GR • FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣολωμΟύ 51

ΠΕΡιΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμότων Α.Ε.-Ε.Π.Ε.

5225761
5230841
5225713
5249547
5239762
5248141
5248188
5248785

Πληροφορίες δημοσιευμότων λοιπών ΦΕΚ
Πώληση Φ.ΕΚ
ΦωτοαντΙγραφο παλαιών Φ .Ε.Κ.

Βιβλι08ήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε.-Ε.Π.Ε.
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

11

5248320
-

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
25ης Μαρτίου
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Νικήτα

8-8

ΠΑΤΡΑ
KopΙνθoιJ

(031)

21

Τ.Κ.

327

Τ. Κ.

423955
423956
4136402
4171307
(061) 271249
224581

541 00

18531

Τ.Κ.

262 23

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διοικητήριο Τ.Κ.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Δημοκρατίας

454 44

(0651)
(0531)

1 Τ.Κ. 691 00

21901
22637
26522

Μέχρι 16 σελiδες 100 δρχ.
Από 16 σελΙδες και όνω προσαύξηση 100 δρχ. ανό 8σέλιδο ή μέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.ΕΚ
Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Τεύχος

Α' (Νόμοι. Π.Δ., Συμβόσεις κτλ.)

Β' (Υπουργικές αποφόσεις κτλ.)
Γ (ΔιορισμοΙ, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)

Α' (Απαλλοτριώσεις. πολεοδομΙα κτλ.)
AναmuξιαKών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

Ν.Π.Α.Α. (ΔιορισμοΙ κτλ. προσωπικού ΝΠΔΔ)
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)
Δελτίο Βιομηχανικής ΙδιoιnησΙας (Δ.Ε.Β.!.)
Ανωτάτου Ειδικού ΑικαστηρΙου (Α.Ε.Δ.)

Ανωνύμων Eταιρaών

& Ε.Π.Ε.

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.
ΓΙΑ ΟΛλ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε.

•

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ
ΤΑΠΕΤ

2531

& Ε.Π.Ε.

30.000
50.000
10.000
50.000
25.000
10.000
5.000
10.000
3.000
150.000
10.000

δρχ.

120.000

3512

1.500 δρχ.

··
·
·
·
··
·
··
·

2.500
500
2.500
1.250
500
250

500
150
7.500
500
6.000

·
··
·
·
·
·

·

·
·
·

Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό εΙσπραξης (διπλότυπο) το
οποίο με τη φροντΙδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται οτην Υπηρεσία τΟυ Εθνικού Τυπογραφείου.

•

Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπόνω αναφεραμένων και μπορεΙ να στέλνονται με επιταγή και σε
ανόλογο συνόλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού ΤυπογραφεΙου.

•

Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεΙ σε συνδρομές, εισπρόπεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ
(ΚαπαδιστρΙου
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Αθήνα) και στις όλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.

•

Οι συνδραμητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζl με το ποσό της συνδρομής.

•

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του Τ ΑΠΕΤ.

•

Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχΙζει την 1η ΙανουαρΙου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγρόφovται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διόστημα.

Ι

•

Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιεΙται το αργότερο μέχΡι τον Μόρτιο κόθε έτους.

•

ΑντΙγραφο διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικό γραμμότια δεν γίνονται δεκτό.

Οι υπηρεσΙει; κοινού λειτουργούν καθημερινό από

08.00'

έως

13_00'

Ι

ΑΠΟ ΤΟ ΕθΝΙΚΟ ΤVΠOΓPAΦEΙO

