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Εισαγωγικό σημείωμα έκδοσης 

Η  Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πέρα  από την 
αυτή, καθ αυτή συνδικαλιστική της δράση, όπου διεκδικεί την εργασιακή 
βελτίωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος του Αξιωματικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος, δίνει μια εξίσου σημαντική προσπάθεια να 
αναβαθμίσει γενικότερα το ρόλο και τη θέσης του στην ελληνική 
κοινωνία. 

Η παροχή πληροφοριών και γνώσεων στους Αξιωματικούς, πάνω  στο 
εξειδικευμένο και απαιτητικό περιβάλλον που  καθημερινά  επιχειρούν, 
αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την αποτελεσματικότητα του 
Πυροσβεστικού Σώματος. 

Η ΕΑΠΣ προς σε αυτή την κατεύθυνση, στα χρόνια της δράσης της, 
προσπαθεί με όλα τα πρόσφορα μέσα να παρέχει  εξειδικευμένη γνώση και 
συνεχή πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο επαγγελματικό γίγνεσθαι του 
Π.Σ.  

Σήμερα αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες , εκδίδεται  σε  e-book, το 
περιοδικό «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι», τακτικά ενημερωτικά «newsletters» 
αλλά και εξειδικευμένες εκδόσεις-πονήματα συναδέλφων. 

Μια  τέτοια έκδοση  αποτελεί και η παρούσα . Το μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΑΠΣ, Πύραρχος-Χημικός,  Δημήτρης Σιμιτσής, την εκπόνησε στα 
πλαίσια της εκπαίδευσής του  στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, 
με αντικείμενο το σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών 
σε χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών. 

Την μελέτη του, ο συνάδελφος, την παραχώρησε στην ΕΑΠΣ, 
προκειμένου να  μετατραπεί σε ηλεκτρονική έκδοση και να διατεθεί μέσω 
των επικοινωνιακών κόμβων της, στο διαδίκτυο, ώστε να φθάσει σε όλα τα 
στελέχη του Π.Σ.  

                                      Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Α.Π.Σ   Γιάννης Σταμούλης 

                                                     Σεπτέμβριος 2013 
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 Πρόλογος  
 
Πλήθος ανθρώπινων ζωών και εκατομμύρια δολάρια κοστίζει αναίτια Η  
κακή αποθήκευση και συντήρηση πυρομαχικών στις Βαλκανικές Χώρες 
και ΝΑ Μεσόγειο αναφέρει έρευνα του Οργανισμού Επιθεώρησης 
Φορητών Όπλων (Smalls Arms Survey) με έδρα την Ελβετία.  
Η έρευνα, που έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο των Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, ξεκίνησε με αφορμή την έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος 
Φλωράκης» στις 11 Ιουλίου 2011 στην Κύπρο, όπου σκοτώθηκαν 13 
άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητή της βάσης, ενώ 
τραυματίστηκαν και άλλα 62 άτομα. Τα 98 εμπορευματοκιβώτια που 
έπιασαν φωτιά ήταν γεμάτα με εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί τον 
Ιανουάριο του 2009 από πλοίο που προέρχονταν από το Ιράν και είχαν 
αφεθεί δύο χρόνια σε ανοιχτό χώρο χωρίς καμία μέριμνα. 
 Η πυρκαγιά από την έκρηξη εξαπλώθηκε στον κοντινό σταθμό παραγωγής 
ενέργειας, ο οποίος κάλυπτε τη μισή χώρα με ηλεκτρική ενέργεια. 
Εκτεταμένες διακοπές έπληξαν σπίτια, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις σε 
όλο το νησί. 
Μετά την έκρηξη η Moody’ s υποβάθμισε την Κύπρο κατά δύο πιστωτικές 
μονάδες επειδή οι διακοπές του ρεύματος ήταν καταστροφικές για την 
οικονομία της χώρας. Η έκθεση εξετάζει ανάλογες εκρήξεις λόγω αμέλειας 
και κακής συντήρησης στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Τα 
κύρια ευρήματα της ήταν : 
1. Μεταξύ του 1998 και του 2011, 43 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 435 
τραυματίστηκαν από αιφνίδιες εκρήξεις παρατημένων πυρομαχικών στην 
νοτιοανατολική Ευρώπη. 
2. Οι αιφνίδιες εκρήξεις συνήθως συμβαίνουν σε κρατικές 
εγκαταστάσεις, σε ιδιόκτητα εργοστάσια και σε εγκαταστάσεις που 
πρόκειται να αποστρατικοποιηθούν. 
3. Η εκκαθάριση της περιοχής στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία 
πήρε τουλάχιστον τέσσερα ως πέντε έτη. Όσο περισσότερο διαρκεί η 
επιχείρηση εκκαθάρισης τόσο περισσότερο κοστίζει. 
4. Η συντήρηση για την πρόληψη του ατυχήματος στο Γκέρντετς στην 
Αλβανία θα μπορούσε να κοστίσει 6,6 εκατ. Ευρώ. Ωστόσο, το συνολικό 
κόστος αποκατάστασης των ζημιών έφτασε στα 29 εκατ. δολάρια. 
Αντίστοιχα, στο Chelopechene της Βουλγαρίας η έκρηξη κόστισε 7,5 εκατ. 
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δολάρια, δηλ. περίπου οκτώ φορές περισσότερα από ότι η τακτική 
επιθεώρηση. Περίπου 10 εκατ. Ευρώ κόστισε και η έκρηξη στο Paracin 
της Σερβίας. 
5. Το συνολικό υλικό κόστος της καταστροφής, στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη, είναι κατ’ εκτίμηση 1.000 δολάρια για κάθε τόνο πυρομαχικών. 
( Πηγή: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 2012). 
 
Με την ευκαιρία  της φοίτησής μου στην  Ανώτατη Διακλαδική Σχολή 
Πολέμου,  εκπόνησα την συγκεκριμένη  μελέτη – διατριβής, με σκοπό να 
αποτελέσει  ένα κοινό και χρήσιμο  εργαλείο/οδηγό για όλους όσους 
σχεδιάζουν ή/και εφαρμόζουν ένα σύστημα εκτίμησης και διαχείρισης 
κινδύνου σε χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών. 
Μέσα από τη μελέτη αναδεικνύεται επίσης η σπουδαιότητα της 
συνεργασίας μεταξύ των Φορέων του Πολιτικού Τομέα και των Ε.Δ. στο 
σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών και εκρήξεων σε 
χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών.  
 
Προς την ίδια κατεύθυνση, διατυπώνονται  συγκεκριμένες προτάσεις  που 
στόχο έχουν την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και της συνέργειας 
μεταξύ των εμπλεκομένων δυνάμεων. 
Θέλοντας αυτό το υλικό να καταστεί βοήθημα και  ευκαιρία  για 
περαιτέρω  επεξεργασία,  έρευνα και ανάπτυξη  κυρίως από  τους 
συναδέλφους του Πυροσβεστικού Σώματος, παραχώρησα τη μελέτη μου 
στην ΕΑΠΣ, προκειμένου  να την εκδώσει σε e-book και να την αναρτήσει 
στους ηλεκτρονικούς της κόμβους. 
Για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης, θα  πρέπει να 
ευχαριστήσω τους συμμαθητές μου στην 10η Ε.Σ. / 1η ΕΟ για τις εύστοχες 
συμβουλές και τις πληροφορίες που πρόθυμα μου έδωσαν σε ερωτήσεις 
που τους απηύθυνα. 
Ξεχωριστές ευχαριστίες θα πρέπει να δώσω στον  Τχη (ΥΠ) Γούλα 
Αθανάσιο, και τον  Επχο (ΤΘ) Παπαχριστοφόρου Χρίστο, για την 
πολύτιμη συμβολή τους στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριακού 
υλικού.                                       
                                                                         Αύγουστος 2013 
                                                                       Δημήτριος Σιμιτσής 
                                                                   Πύραρχος-Χημικός Α.Π.Θ. 
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Εισαγωγή 
 
Τα μεγάλα ατυχήματα σε χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών μπορεί 
να έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την 
οικονομία, συνεπώς η πρόληψη τους και η αύξηση της ετοιμότητας και 
αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης αναγορεύονται σε αναγκαία 
υποχρέωση και των υπευθύνων διαχειριστών τους και των δημόσιων 
υπηρεσιών αντιμετώπισης. 
Η διαχείριση του κινδύνου από τεχνολογικά ατυχήματα αυτού του είδους, 
χωρίζεται και εδώ σε τρεις φάσεις: τη φάση της πρόληψης, τη φάση της 
απόκρισης στο ατύχημα και περιορισμού των συνεπειών απ’ αυτό και τη 
φάση της αξιολόγησης: 
 
1. Πρόληψη: Η πρόληψη αναφέρεται στις ενέργειες που έχουν ως 
στόχο την ομαλή λειτουργία μιας εγκατάστασης και την προσπάθεια 
αποφυγής ενός ατυχήματος. Ζητήματα που πρέπει να περιλαμβάνει η 
συγκεκριμένη φάση είναι:  
η επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας, η χωροταξία των διάφορων μονάδων, ο 
διαχωρισμός των μονάδων είτε με απόσταση είτε με εμπόδια ώστε να 
αποφευχθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα (φαινόμενο domino), η καλή 
σχεδίαση και κατασκευή της εγκατάστασης, ο ποιοτικός έλεγχος και 
πιστοποίηση των επί μέρους συστημάτων της, η εξασφάλιση καλών 
συνθηκών λειτουργίας της εγκατάστασης, η καλή σχεδίαση των 
διαδικασιών ελέγχου και λειτουργίας, η ύπαρξη αξιόπιστων μέτρων και 
συστημάτων ασφαλείας, η τακτική και επιμελημένη συντήρηση της 
εγκατάστασης κ.α. 
 
2. Απόκριση: Η φάση αυτή αφορά την περίοδο από την εμφάνιση 
μέχρι τη λήξη του ατυχήματος και περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 
ειδοποίηση των αρχών, προσπάθεια να λειτουργήσουν τα συστήματα 
ασφαλείας ,ώστε να μην επεκταθεί το ατύχημα, κινητοποίηση των αρχών 
και έναρξη των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, ειδοποίηση του 
προσωπικού και του πληθυσμού εκτός της εγκατάστασης που βρίσκονται 
σε κίνδυνο, λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας και καθοδήγηση 
του πληθυσμού, παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους τις χρειάζονται κ.α. Η 
φάση λοιπόν αυτή δεν αφορά μόνο το εσωτερικό της εγκατάστασης αλλά 
επεκτείνεται και στο εξωτερικό της. 
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3. Αξιολόγηση: Μετά το τέλος του ατυχήματος ακολουθεί η φάση της 
αξιολόγησης και αποτελεί τη διαδικασία εκμάθησης, την απόκτηση 
γνώσης και εμπειρίας από το ατύχημα. Με βάση τη βιβλιογραφία η 
διαδικασία της αξιολόγησης αναφέρεται σε ένα σύστημα καταγραφής του 
ατυχήματος, διερεύνησης των αιτιών πρόκλησης του, στατιστικής των 
ατυχημάτων, ιστορικό των ατυχημάτων κατά περίπτωση, αλλαγών της 
ακολουθούμενης πρακτικής και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων. 
Στη φάση της απόκρισης εντάσσονται τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης. 
Στόχος αυτών των σχεδίων είναι ο προσδιορισμός των απαιτούμενων 
μέτρων και μέσων που πρέπει να εφαρμοσθούν για τον εντοπισμό, 
περιορισμό και, αν είναι δυνατόν, τον έλεγχο και τη μείωση των 
συνεπειών ενός μεγάλου ατυχήματος στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τον F.P.Lees : «Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης είναι το 
σύνολο των προσχεδιασμένων ενεργειών και διαδικασιών για τη διαχείριση 
ενός τεχνολογικού ατυχήματος, που αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη της 
κλιμάκωσης του αρχικού συμβάντος, όσο και στην ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης των ανθρώπων σε κίνδυνο»  (Πηγή: Lees F.P., Loss Prevention in the process 
industries, vol. 1-3, Butteworth - Heinemann, 2nd edition, Oxford 1996.) 
Έτσι είναι φανερό ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός των ενεργειών ανάλογα 
με το αν αναφέρονται εντός των ορίων της εγκατάστασης ή εκτός. Οι 
ενέργειες που εντάσσονται στο σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και 
περιορίζονται εντός της εγκατάστασης (on site) αφορούν τη λήψη μέτρων 
για την καταπολέμηση της αφορμής του ατυχήματος και την πρόληψη της 
εξάπλωσης του. 
 
Τέτοια μέτρα είναι η ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας, η ψύξη ή 
η κατάσβεση των πηγών θερμότητας κ.α. Οι ενέργειες που επεκτείνονται 
εκτός των ορίων της εγκατάστασης (off site) αφορούν στην καθοδήγηση 
του πληθυσμού και τη λήψη προστατευτικών μέτρων ώστε να εκτεθεί όσο 
λιγότερο στην έκρηξη (υπερπίεση), την/τις επικίνδυνη/νες ουσία/ες ή την 
θερμική ακτινοβολία. 
 
Οι φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ατυχήματος 
εξαρτώνται από την έκτασή του και την εξέλιξη του. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να σημειωθεί η ανάγκη ενιαίας και ολοκληρωμένης ανάλυσης και 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων. 
Αφενός γιατί μια φυσική καταστροφή όπως σεισμοί, δασικές πυρκαγιές 
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μπορεί να αποτελέσουν εναρκτήριο γεγονός για ένα τεχνολογικό ατύχημα 
μεγάλης έκτασης και αφετέρου γιατί αυτά τα δύο είδη καταστροφών 
παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες αφού επηρεάζουν μεγάλες περιοχές 
και απαιτούν έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων αντιμετώπισης οι οποίες 
καλούνται να εφαρμόσουν τη μέγιστη γνώση και εμπειρία στον ελάχιστο 
χρόνο. 
(Γεωργιάδου, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 
 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ  
 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ Ε.Δ. 
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Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην αποθήκευση 
εκρηκτικών υλών στον πολιτικό τομέα είναι το εξής: 
 
1. ΠΔ 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/18.1.1996). Μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. 
2. ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132/Β/21.2.1989). Κανονισμοί για την 
παραγωγή, αποθήκευση, και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών, 
με την υπ’ αριθ. Φ. 28/18787/1032 (ΦΕΚ 1035/Β/23.8.2000) τροποποίηση 
της. 
3. ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ 376/Β/19-03-2007). Καθορισμός μέτρων και 
όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων 
ουσιών. 
4. ΚΥΑ 1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/30.1.2006). Λήψη μέτρων πυροπροστασίας 
στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά 
εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής 
υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) 
και σε λοιπές δραστηριότητες. 
5. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ, 92/32/ΕΟΚ (ΚΥΑ 378/94, ΦΕΚ 705/Β/94). 
Ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία επικίνδυνων ουσιών. 
6. Οδηγία 88/379/ΕΟΚ (ΚΥΑ 1197/89, ΦΕΚ 567/Β/90). Ταξινόμηση, 
επισήμανση, συσκευασία επικίνδυνων σκευασμάτων. 
7. Κανονισμός 1488/94/ΕΟΚ . Αρχές αξιολόγησης των κινδύνων για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον για υπάρχουσες ουσίες. 
 
Στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) έχουν εκδοθεί από αρκετά παλιά 
μια σειρά σχετικών Τεχνικών Οδηγιών και Εγχειριδίων, πλην όμως δεν 
καλύπτουν πλήρως τις διατάξεις της προαναφερθείσας Εθνικής 
Νομοθεσίας που εφαρμόζεται στον πολιτικό τομέα και βρίσκονται υπό 
αναθεώρηση. 
Το πλέον σύγχρονο στρατιωτικό εκπόνημα που εφαρμόζεται ανά 
περίπτωση είναι 
η AASTP-1 (MAY 2006). MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES 
FOR THE STORAGE OF MILITARY AMMUNITION AND 
EXPLOSIVES. (STANAG 4440). 
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Ορισμοί 
 
Εκρηκτική ύλη είναι κάθε σώμα υγρό ή στερεό που με κατάλληλη 
μηχανική ή θερμική διέγερση μπορεί να υποστεί τέτοια χημική μεταβολή 
ώστε σε απειροελάχιστο χρόνο να παραχθεί μεγάλη ποσότητα αερίων που 
μπορεί να εξασκήσει μία ισχυρή δυναμική καταπόνηση στο περιβάλλον. 
 
Διέγερση της εκρηκτικής ύλης είναι η ενέργεια εκείνη που οδηγεί στην 
έναρξη της έκρηξης μέσα στη μάζα της εκρηκτικής ύλης. Η διέγερση 
μπορεί να είναι για μια κατηγορία εκρηκτικών (π.χ. πυρίτιδα) η χρήση 
φλόγας, ή η τριβή ή η κρούση της εκρηκτικής ύλης, ενώ για μια άλλη 
ομάδα (όπως για δυναμίτη) να είναι απαραίτητη η έκρηξη μιας μικρής 
ποσότητας εκρηκτικής ύλης. Οι περισσότερο γνωστές εκρηκτικές ύλες με 
τα ευρύτερα γνωστά ονόματα τους, τις συντομογραφίες τους, τους 
μοριακούς τους τύπους καθώς και η ταχύτητα εκρήξεως τους φαίνονται 
στον πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α». (Morrison & Boyd, 1976). 
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
(Φ. ΡΗΓΑΣ, 1988) 
Η κατάταξη των εκρηκτικών υλών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους 
ανάλογα με την προσέγγιση μας. Μια καταρχήν γενική ταξινόμηση τους 
είναι ή διάκριση σε: 
 
• Ισχυρές εκρηκτικές ύλες ή υψηλά εκρηκτικά (έχουν υψηλή ταχύτητα 
μεταδόσεως της αντίδρασης, > 1000 m/sec) και, 
• Ασθενείς εκρηκτικές ύλες ή χαμηλά εκρηκτικά (έχουν χαμηλή ταχύτητα 
μεταδόσεως της αντίδρασης, < 1000m /sec ). 
Τα υψηλά εκρηκτικά υποδιαιρούνται συνήθως σε πρωτογενή και σε 
δευτερογενή. Τα πρωτογενή ισχυρά εκρηκτικά εκρήγνυνται σχεδόν 
πάντοτε με υποηχητικά εναυσματικά μέσα, όπως σπινθήρας, φλόγα, 
κρούση και άλλες πρωτογενείς πηγές θερμότητας επαρκούς έντασης. Τα 
δευτερογενή εκρηκτικά απαιτούν, τουλάχιστον σε πρακτικές εφαρμογές, 
τη χρησιμοποίηση ενός πυροκροτητή και συχνά ενός ενισχυτή για την 
ασφαλή έκρηξη τους. 
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι διαφορές μεταξύ χαμηλών και 
υψηλών εκρηκτικών. 
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ΜΕΣΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
(Φ. ΡΗΓΑΣ, 1988) 
Τα πιο συνηθισμένα μέσα διέγερσης των εκρηκτικών υλών είναι οι 
πυροκροτητές (blasting caps, detonators) και τα πυραγωγά σχοινιά που 
μπορεί να είναι βραδύκαυστα (safety fuses) ή ακαριαία (detonating fuses), 
ανάλογα με την κατασκευή και το σκοπό χρήσης τους. Η βασική διαφορά 
στα χρησιμοποιούμενα μέσα διέγερσης των εκρηκτικών υλών είναι ότι τα 
χαμηλά εκρηκτικά και τα πρωτογενούς εκρήξεως υψηλά εκρηκτικά 
μπορούν να ενεργοποιηθούν απλά με την επίδραση φλόγας, ενώ τα 
δευτερογενούς εκρήξεως υψηλά εκρηκτικά απαιτούν την δημιουργία 
ισχυρού σοκ (ωστικού κύματος). Το βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο 
(βραδύκαυστη θρυαλλίδα-φυτίλι) είναι ένα σύστημα με το οποίο γίνεται η 
διέγερση εκρηκτικών υλών από απόσταση, είτε άμεσα για τα χαμηλής 
ισχύος εκρηκτικά, είτε έμμεσα για τις υψηλής ισχύος εκρηκτικές ύλες 
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δευτερογενούς εκρήξεως (με τη χρήση κοινού πυροκροτητή). Η χρήση του 
συνίσταται στην μεταφορά μιας φλόγας με συνεχή και ομοιόμορφο τρόπο, 
δηλ, με σταθερή ταχύτητα από το ένα άκρο του ως το άλλο. 
Το ακαριαίο πυραγωγό σχοινίο είναι ένα μέσο με το οποίο μπορεί να γίνει 
η πυροδότηση υψηλών εκρηκτικών χωρίς τη χρήση πυροκροτητή ή να 
επιτευχθεί η ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών εκρηκτικών γεμισμάτων 
σε διαφορετικούς χώρους όταν δεν είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρικού 
κυκλώματος για το σκοπό αυτό. 
Η λειτουργία του στηρίζεται στην μεταφορά ενός μετώπου εκρήξεως με 
σταθερή ταχύτητα. 
Ο πυροκροτητής είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την ασφαλή 
ενεργοποίηση των υψηλής ισχύος εκρηκτικών, τα οποία, όπως 
αναφέρθηκε, δεν διεγείρονται με χρήση γυμνής φλόγας. Σκοπός του είναι 
να παράγει το πρώτο εκρηκτικό κύμα, το οποίο θα ενεργοποιήσει άλλες 
εκρηκτικές ύλες που δεν είναι τόσο ευαίσθητες.  
Οι πυροκροτητές περιέχουν μικρή ποσότητα από ευαίσθητη στη διέγερση 
πρωτογενή εκρηκτική ύλη και γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα για την αποφυγή ανεπιθύμητης έκρηξης τους από κτύπημα, 
έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία, και απρόσεκτη βίαιη συμπεριφορά. 
Ανάλογα με τρόπο ενεργοποίησης τους διακρίνονται σε : 
 
► κοινούς, αν διεγείρονται με φλόγα και, 
 
► ηλεκτρικούς, εάν διεγείρονται με ηλεκτρικό κύκλωμα 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
(Morrison & Boyd, 1976) (Φ. Ρήγας, 1988) (J. Harte, 2006) 
 
Χαμηλά εκρηκτικά 
 
Μαύρη πυρίτιδα 
 
Η μαύρη πυρίτιδα είναι από τις πλέον γνωστές εκρηκτικές ύλες και 
αποτελείται από νιτρικό κάλιο, ή νιτρικό νάτριο, άνθρακα και θείο σε 
αναλογία βαρών 75/10/15 συνήθως. Το χρώμα της είναι μαύρο και έχει 
μορφή από πολύ ψιλή σκόνη ως μικρότατους κόκκους. Η ταχύτητα καύσης 
της και η ισχύς της εξαρτάται άμεσα από το βαθμό κοκκοποίησης της. Η 
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μαύρη πυρίτιδα είναι ευαίσθητη στην τριβή, στην πρόσκρουση, στη 
θερμότητα και στους σπινθήρες και  γι’ αυτό είναι από τις πλέον 
επικίνδυνες εκρηκτικές ύλες στο χειρισμό. 
 
Άκαπνη πυρίτιδα 
 
Η άκαπνη πυρίτιδα έχει ως κύριο συστατικό τη νιτροκυτταρίνη (NC) και 
προστίθενται και άλλες χημικές ενώσεις (όπως δινιτροτολούλιο-DNT, 
νιτρογλυκερίνη-NG, διφαινυλαμίνη-DPA κ.α.) για να βελτιώσουν την 
σταθερότητα και τις ιδιότητες της. Το χρώμα και η μορφή της 
παρουσιάζουν πολλές παραλλαγές και είναι μαύροι κύλινδροι ή 
υποπράσινα φυλλίδια ή σφαιρίδια, ανάλογα με τη χρήση της. Είναι η 
πλέον διαδεδομένη εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιείται ως προωθητικό 
μέσο σφαιρών και οβίδων σε όπλα. 
Ειδικότερα η νιτροκυτταρίνη (NC) παράγεται από τη νίτρωση της 
κυτταρίνης (ακατέργαστο βαμβάκι ή πολτός ξύλου) με ένα μείγμα νιτρικού 
και θειικού οξέος. 
Είναι ασταθής ένωση, διασπάται εύκολα ( η αποσύνθεση της αρχίζει στους 
50 0C και ολοκληρώνεται στους 125 0C) και αναφλέγεται τόσο με την 
επίδραση της θερμότητας όσο και με κρούση· για να αποτραπεί αυτή η 
επικίνδυνη τάση, η NC υφίσταται επεξεργασία με διάφορες αλκαλικές 
ουσίες, όπως είναι για παράδειγμα η διφαινυλαμίνη , η οποία αυξάνει τη 
σταθερότητα και συνεπώς, τη διατήρησή της. Η ξηρή νιτροκυτταρίνη σε 
μικρή ποσότητα καίγεται γρήγορα και ζωηρά χωρίς περιορισμό, 
περιορισμένη όμως και σε μεγάλες ποσότητες εκρήγνυται. Σε ξηρή 
κατάσταση είναι ένα επικίνδυνο υλικό, λόγω της υψηλής ευαισθησίας της. 
Η NC μεταφέρεται πάντοτε υγρασμένη με νερό ή αλκοόλη, ακόμα όμως 
και με 40% υγρασία μπορεί να εκραγεί με κατάλληλο περιορισμό και 
διέγερση. Η ευαισθησία της αυξάνει με την περιεκτικότητα σε άζωτο. 
Οι διάφοροι τύποι ΝC έχουν τον χαρακτήρα του αρχικού υλικού και 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την περιεκτικότητά τους σε άζωτο, η 
οποία εξαρτάται τόσο από τη συγκέντρωση και αναλογία των οξέων όσο 
και από τη θερμοκρασία και χρονική διάρκεια της νίτρωσης. Το ποσοστό 
του αζώτου κυμαίνεται, γενικά, μεταξύ 10,5-14%. Σε περιεκτικότητα 12,5-
13,5% αντιστοιχεί ο νιτροβάμβακας , ο οποίος αποτελεί ένα ισχυρό 
εκρηκτικό, πολύ ευαίσθητο στην κρούση, με το οποίο παρασκευάζονται 
μερικές άκαπνες πυρίτιδες (κορδίτης, σολενίτης)· σε περιεκτικότητα 
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περίπου 10,5-12% αντιστοιχεί ο κολλωδιοβάμβακας, υλικό πολύ λιγότερο 
εκρηκτικό που χρησιμοποιείται στη κατασκευή πυροτεχνημάτων 
 
Υψηλά εκρηκτικά 
 
• Πρωτογενούς εκρήξεως 
Οι πλέον γνωστές εκρηκτικές ύλες αυτής της κατηγορίας είναι ο 
υδραζωτικός μόλυβδος, ο στυφνικός μόλυβδος και ο βροντώδης 
υδράργυρος. 
 
Υδραζωτικός μόλυβδος 
 
Ο υδραζωτικός μόλυβδος χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πυροκροτητές, για 
την ενεργοποίηση υψηλών εκρηκτικών δευτερογενούς εκρήξεως και είναι 
ουσία λευκού χρώματος. Είναι πολύ ευαίσθητος στην κρούση, στην τριβή 
και στο στατικό ηλεκτρισμό και λιγότερο στη διέγερση του με φλόγα, γι’ 
αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το στυφνικό μόλυβδο. Ο 
υδραζωτικός μόλυβδος είναι πολύ σταθερός σε συνήθεις και ανυψωμένες 
θερμοκρασίες. Έχει αποθηκευτεί για 25 μήνες σε 50 C χωρίς να αλλοιωθεί 
η καθαρότητα και οι ιδιότητες του. Έχει την τάση να υδρολύεται παρουσία 
υψηλής σχετικής υγρασίας. Σχηματίζεται τότε υδραζωτικό οξύ που 
αντιδρά με το χαλκό ή άλατα του με προϊόν τον πολύ ευαίσθητο 
υραζωτικό χαλκό. Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προφύλαξης 
με ερμητικό κλείσιμο και μη χρησιμοποίηση χάλκινων αντικειμένων σε 
επαφή ή γειτονία με το υλικό. 
 
Στυφνικός μόλυβδος 
 
Ο στυφνικός μόλυβδος χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυροκροτητών 
για να αυξήσει την ευαισθησία του υδραζωτικού μολύβδου λόγω της 
μεγάλης του ευαισθησίας του στη διέγερση με φλόγα. Είναι στερεά ουσία 
ανοικτού πορτοκαλί έως κόκκινου-καφέ χρώματος και είναι λιγότερο 
ευαίσθητη στην τριβή και την κρούση από τον υδραζωτικό μόλυβδο και 
τον βροντώδη υδράργυρο. Είναι σταθερός και μη διαβρωτικός και είναι το 
πιο ευαίσθητο από τα πρωτογενή εκρηκτικά σε ηλεκροστατικές 
εκκενώσεις. 
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Βροντώδης υδράργυρος 
 
Ο βροντώδης υδράργυρος, ουσία χρώματος λευκού ως γκρι ή ανοικτού 
καφέ, ήταν παλαιότερα η κύρια χρησιμοποιούμενη πρωτογενής εκρηκτική 
ύλη, αλλά πλέον έχει αντικατασταθεί ολοκληρωτικά από τον υδραζωτικό 
μόλυβδο. 
 
• Δευτερογενούς εκρήξεως 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το τρινιτροτολουόλιο, ο πεντρίτης, ο 
κυκλονίτης, η νιτρογλυκερίνη, το νιτρικό αμμώνιο κ.α.. 
 
Τρινιτροτολουόλιο 
 
Το τρινιτροτολουόλιο (ΤΝΤ) είναι από τις πιο γνωστές εκρηκτικές ύλες. 
Είναι ιπολύ σταθερή ένωση και μπορεί να αποθηκευτεί απεριόριστα σε 
ήπιες συνθήκες χωρίς υποβάθμιση. Δεν δείχνει οποιαδήποτε ένδειξη 
αποσύνθεσης ακόμη και μετά από 50 κύκλους τήξης-πήξης. Ο μηχανισμός 
αποσύνθεσης του ΤΝΤ σε υψηλές θερμοκρασίες (200° C) είναι 
πολύπλοκος οπότε παράγει 25 περίπου διαφορετικές ενώσεις. Το ΤΝΤ δεν 
είναι υγροσκοπικό, και είναι σχετικά αναίσθητο σε κρούση, τριβή, και 
ηλεκτροστατική ενέργεια. Το χρώμα του είναι ανοικτό κίτρινο έως ανοικτό 
καφέ που γίνεται καφέ με έκθεση του στον ήλιο. Η ταχύτητα εκρήξεως 
του, που εξαρτάται από την πυκνότητα του, είναι 6700 m/s (d= 1,6g/cm ). 
Το μεγάλο του πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να τακεί με 
ασφάλεια και να πάρει το σχήμα του περιέκτη στον οποίο θα αποχυθεί, 
αλλά τότε απαιτείται ισχυρότερη ενεργοποίηση του με ενισχυτή (booster) 
εκτός από τον πυροκροτητή. 
Όπως τα περισσότερα νιτροαρωματικά, το ΤΝΤ είναι τοξικό. Αν και η 
διαλυτότητα του είναι μικρή, είναι αρκετή για να καταστρέψει τους 
υδρόβιους οργανισμούς. 
 
Πεντρίτης 
 
Ο πεντρίτης (PETN) χρησιμοποιείται κυρίως στο ακαριαίο πυραγωγό 
σχοινίο. Είναι λευκού χρώματος αλλά με την προσθήκη άλλων ουσιών έχει 
ανοικτό γκρι. Είναι ουσία ευαίσθητη στην κρούση και την τριβή, ενώ με 
φλόγα αναφλέγεται με δυσκολία και καίγεται αργά. Πεντρίτης που πληροί 
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τις προδιαγραφές μπορεί να αποθηκευτεί για 18 μήνες στους 65° C χωρίς 
υποβάθμιση. 
 
Κυκλονίτης 
 
Τόσο ο κυκλονίτης (RDX) όσο και το HMX, μια νιτραμίνης παρόμοιας 
σύνθεσης του RDX, λόγω της μεγάλης σταθερότητας των και της ισχύος 
εκρήξεως των, χρησιμοποιούνται σαν ισχυρά εκρηκτικά και 
ενσωματώνονται σε προωθητικά πυραύλων μεγάλης απόδοσης. Είναι 
λευκά, σταθερά, κρυσταλλικά στερεά, ελαφρώς λιγότερο ευαίσθητα σε 
κρούση από το PΕΤΝ. Και τα δύο είναι λιγότερο τοξικά από το ΤΝΤ και 
πυροδοτούνται με κοινούς ή ηλεκτρικούς πυροκροτητές. 
 
Νιτρογλυκερίνη 
 
Η νιτρογλυκερίνη (NG) είναι ένα διαυγές υγρό και είναι το κύριο 
συστατικό των δυναμίτιδων. Παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στην 
κρούση και στην τριβή και χρησιμοποιείται μόνο αφού απευαισθητοποιεί 
με άλλα υγρά η απορροφητικά στερεά, ή αφού αναμιχθεί με 
νιτροκυτταρίνη. Η καθαρή NG είναι σταθερή σε ήπιες συνθήκες, 
διασπάται όμως πάνω από τους 60 C και σχηματίζει οξείδια του αζώτου 
που με τη σειρά τους καταλύουν περαιτέρω την αποσύνθεση. Η υγρασία 
αυξάνει το ρυθμό αποσύνθεσης κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η NG χωρίς 
περιορισμό καίγεται χωρίς έκρηξη αν βρίσκεται σε λεπτό στρώμα και 
μικρή ποσότητα, αλλά εκρήγνυται με περιορισμό ή αν βρίσκεται σε 
μεγάλες ποσότητες. Η ταχύτητα εκρήξεως της, με ισχυρή διέγερση είναι 
της τάξεως των 8000m/sec.H τάση ατμών της είναι αρκετά υψηλή και 
προκαλεί ισχυρή κεφαλαλγία σε εργαζόμενους που εκτίθενται περιοδικά. 
 
Νιτρογλυκόλη 
 
Η Νιτρογλυκόλη (EGDN) είναι ένα διαυγές υγρό και έχει εκρηκτικές 
ιδιότητες παρόμοιες με αυτές της νιτρογλυκερίνης. Παρουσιάζει 
μεγαλύτερη ευαισθησία έναντι πυροκροτητή και μικρότερη έναντι 
κρούσης. Λόγω της μικρότερης τιμής της αιθυλενογλυκόλης από την 
οποία παρασκευάζεται, έναντι της γλυκερίνης (από την οποία 
παρασκευάζεται η νιτρογλυκερίνη) έχει σχεδόν παραμερίσει τη 
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νιτρογλυκερίνη από την κατασκευή των δυναμίτιδων. Όμως επειδή είναι 
πιο πτητική από αυτήν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
προωθητικών μέσων. Η ταχύτητα εκρήξεως της, μετά από ισχυρή διέγερση 
φτάνει τα 8000m/s, όπως η νιτρογλυκερίνη. 
 
Νιτρικό αμμώνιο 
 
Το νιτρικό αμμώνιο (ΑΝ) είναι η μόνη ανόργανη εκρηκτική ύλη με 
μεγάλη εφαρμογή που όμως είναι η λιγότερη ευαίσθητη από όλες. 
Συνήθως χρησιμοποιείται ως φορέας οξυγόνου παρόλο που μπορεί να 
εκραγεί και το ίδιο. Το ΑΝ είναι άχρωμοι κρύσταλλοι, πολύ υγροσκοπικοί 
και γι’ αυτό το λόγο συσσωματώνονται και διαρρέουν όταν αφεθεί σε 
χώρο με αυξημένη υγρασία. Η συσσωμάτωση αντιμετωπίζεται με 
μορφοποίηση του ΑΝ σε ευμεγέθεις κόκκους και επικάλυψη τους με 
διάφορα αντισυσσωματικά, όπως κερί, γη διατόμων, καολίνη κ.α.. 
 
Δυναμίτιδες 
 
Ως δυναμίτιδες χαρακτηρίζονται τα εκρηκτικά μίγματα που έχουν ως 
βασικό δραστικό συστατικό τη νιτρογλυκερίνη (NG). Σήμερα όμως η 
νιτρογλυκερίνη έχει αντικατασταθεί από μίγμα νιτρογλυκερίνης – 
νιτρογλυκόλης ή μόνο νιτρογλυκόλης (EGDN). Οι δυναμίτιδες διατίθενται 
σε ποικιλία συνθέσεων, μεγεθών, σχημάτων, εκρηκτικής ισχύος και 
συσκευασιών αλλά οι συνηθέστερες μορφές είναι οι πλήρεις δυναμίτιδες, 
οι αμμωνιοδυναμίτιδες, οι ζελατινοδυναμίτιδες και οι 
αμμωνιοζελατινοδυναμίτιδες. Οι πλήρεις δυναμίτιδες περιέχουν 
νιτρογλυκερίνη – νιτρογλυκόλη ή μόνο νιτρογλυκόλη μαζί με γη διατόμων 
ή ξυλάλευρο και νιτρικό νάτριο που δρα ως δότης οξυγόνου. Στις 
αμμωνιοδυναμίτιδες ένα μέρος νιτρογλυκερίνης έχει αντικατασταθεί από 
νιτρικό αμμώνιο, γεγονός που τις κάνει φθηνότερες, λιγότερο ευαίσθητες 
στην κρούση και την τριβή και με αποτελέσματα περισσότερο ωστικά 
παρά ρηκτικά σε σχέση με τις πλήρεις δυναμίτιδες. Οι ζελατινοδυναμίτιδες 
είναι μια μορφή δυναμίτιδας όπου η περιεχόμενη νιτρογλυκερίνη είναι 
ζελατινοποιημένη με νιτροκυταρρίνη. 
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 
Η ταξινόμηση των εκρηκτικών σε ομάδες επικινδυνότητας και  
συμβιβαστότητας είναι χρήσιμη στη θέσπιση κανόνων ασφαλείας και 
γίνεται με βάση τις ιδιότητες των εκρηκτικών και τη συμπεριφορά τους σε 
πυρκαγιές και εκρήξεις. Ειδικότερα η ομάδα επικινδυνότητας χρησιμεύει 
στον προσδιορισμό των αποστάσεων ασφαλείας και η ομάδα 
συμβιβαστότητας στη θέσπιση κανόνων για την αποθήκευση και την 
μεταφορά εκρηκτικών. 
Ένα εκρηκτικό μπορεί να καταταγεί σε περισσότερες από μια ομάδες γιατί 
παρά το ίδιο όνομα μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τα αντικείμενα με εκρηκτική ύλη και για τις εκρηκτικές ύλες 
που κυκλοφορούν με εμπορικές ονομασίες (π.χ. πυρίτιδες). 
Η κατάταξη των εκρηκτικών υλών που δεν περιέχονται στον κατάλογο της 
ΚΥΑ 3329/89 καθώς και των αντικειμένων με εκρηκτική ύλη γίνεται από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ.) κατά τη χορήγηση της έγκρισης κυκλοφορίας. 
Για την κατάταξη των αντικειμένων με εκρηκτική ύλη λαμβάνονται υπόψη 
οι ομάδες επικινδυνότητας-συμβιβαστότητας που ανήκουν οι περιεχόμενες 
εκρηκτικές ύλες (ή μίγματα) τα τυχόν ενυπάρχοντα εναυσματικά μέσα 
(καψύλια,πυροσωλήνες κλπ.), η κατασκευή των αντικειμένων με 
εκρηκτική ύλη κλπ. Ακόμη στην κατάταξη εκρηκτικών σε ομάδες 
κινδύνου και συμβιβαστότητας λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κατάλογοι 
διεθνών κανονισμών (όπως π.χ. η κατάταξη των εκρηκτικών στον IMO 
CODE). (ΚΥΑ 3329/89). 
 
Ομάδες Επικινδυνότητας 
(AASTP-1, 2006) 
Οι ομάδες επικινδυνότητας είναι οι πιο κάτω: 
 
Ομάδα επικινδυνότητας 1.1.  
Τα εκρηκτικά της ομάδας αυτής εκρήγνυται μαζικά. Το περιβάλλον 
κινδυνεύει από τις επιπτώσεις της πίεσης (ωστικά κύματα), τις φλόγες και 
από ιπτάμενα τεμάχια και θραύσματα. Σε αντικείμενα με εκρηκτική ύλη με 
ισχυρό περίβλημα ή με διάμετρο μεγαλύτερη από 60 ΜΜ εμφανίζεται ο 
κίνδυνος από βαρύτερα θραύσματα. 
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Ομάδα επικινδυνότητας 1.2.  
Τα εκρηκτικά της ομάδας αυτής δεν εκρήγνυνται μαζικά. Αρχικά έχουμε 
μεμονωμένες εκρήξεις και με την εξέλιξη του φαινομένου έχουμε αύξηση 
των μαζικών εκρήξεων. Οι επιπτώσεις από την πίεση (ωστικά κύματα της 
έκρηξης) είναι μεγάλες στο περιβάλλον. Οι καταστροφές σε γύρω κτίρια 
είναι ασήμαντες και δεν υπάρχει κίνδυνος από ιπτάμενα αντικείμενα και 
ιπτάμενες φωτιές. Αντικείμενα με εκρηκτική ύλη που εκσφενδονίζονται 
μπορεί να εκραγούν κατά την πτώση τους και να μεταφέρουν φλόγες 
εκρήξεις. Για μεγάλου διαμετρήματος (μεγαλύτερου από 60 ΜΜ) 
αντικείμενα υπάρχει κίνδυνος από δημιουργία βαριών θραυσμάτων. 
 
Ομάδα επικινδυνότητας 1.3.  
Τα εκρηκτικά της ομάδας αυτής δεν εκρήγνυνται μαζικά. Κατακαίονται με 
μεγάλη ταχύτητα. Κίνδυνος δημιουργείται από φλόγες και εκπομπή 
θερμότητας. Αντικείμενα μπορεί να εκραγούν μεμονωμένα, καιόμενες 
συσκευασίες και αντικείμενα μπορεί να κινηθούν βίαια. Ο κίνδυνος του 
περιβάλλοντος από θραύσματα είναι μικρός. Οι οικοδομές στο περιβάλλον 
δεν κινδυνεύουν από τις επιπτώσεις της πίεσης. 
 
Ομάδα επικινδυνότητας 1.4.  
Εκρηκτικά της ομάδας αυτής δεν αποτελούν 
κανένα σοβαρό κίνδυνο. Μεμονωμένα αντικείμενα μπορεί να εκραγούν. 
Τυχόν επιπτώσεις περιορίζονται κατά το πλείστον εντός της συσκευασίας. 
Ούτε φόβος μαζικής έκρηξης υπάρχει, ούτε επικίνδυνα θραύσματα ή 
ιπτάμενα τεμάχια δημιουργούνται. 
 
Ομάδες Συμβιβαστότητας 
Οι ομάδες συμβιβαστότητας και οι ομάδες επικινδυνότητας που 
αντιστοιχούν περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 του Παραρτήματος «Α». 
(ΚΥΑ 3329/89). 
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Οι αποθήκες εκρηκτικών πρέπει να εγκαθίστανται μακριά από 
κατοικημένες περιοχές, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, εργοστάσια 
και άλλες εγκαταστάσεις και θέσεις στις οποίες αναμένεται να υπάρχουν 
άνθρωποι και σε αποστάσεις ίσες ή μεγαλύτερες με τις παρακάτω. 
Απόσταση αποθήκης εκρηκτικών από: 
α) Εθνικούς Οδούς 10α 
β) Επαρχιακές-Κοινοτικές οδούς 6α 
γ) Σιδηροδρομικές γραμμές 5α 
δ) Όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή χωριών 15α 
ε) Αγροικίες, εργαστήρια ή άλλες θέσεις που αναμένεται να υπάρχουν 
άνθρωποι 3α 
στ) Όρια απαλλοτριώσεων με εκμετάλλευση ορυχείων 5α, 
όπου α η μέγιστη υπολογιζόμενη σύμφωνα με την ΚΥΑ 3329/89 
απόσταση ασφαλείας μεταξύ δύο οποιωνδήποτε κτιρίων ή μεταξύ 
επικινδύνου κτιρίου και περίφραξης. Η απόσταση μετράται από την 
περίφραξη μέχρι τον πιθανό δέκτη (εθνική οδό, αγροικία, κλπ.) και είναι 
μικρότερη δυνατή απ' ευθείας μετρούμενη απόσταση, μέχρι τα εξωτερικά 
όρια του δέκτη. 
 
ζ) Εναέριες ή υπόγειες γραμμές και εγκαταστάσεις μεταφοράς ή διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: 
Εναέριες ονομαστικής τάσης άνω των 25.000 VOLT 3α και  ελάχιστον 
150 μ. 
Εναέριες ονομαστικής τάσης άνω 0-25.000 VOLT 20 μ. 
Υπόγειες ονομαστικής τάσης άνω των 25.000 VOLT 10 μ. 
Υπόγειες ονομαστικής τάσης 0-25.000 VOLT 1 μ. 
Αν ανάμεσα στις αποθήκες και στους πιθανούς δέκτες παρεμβάλλονται 
κατάλληλα φυσικά προστατευτικά μέσα (όπως λόφοι, βουνά κλπ.) με 
απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. , οι αποστάσεις μπορεί να μειωθούν μέχρι το 
ήμισυ. 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
(ΚΥΑ 3329/89) 
Τα επικίνδυνα κτίρια αποθηκών και τα δομικά τους στοιχεία πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 3329/89 . 
Οι εσωτερικοί χώροι των επικινδύνων κτιρίων πρέπει να διαρρυθμίζονται 
κατάλληλα για να μειώνονται οι επιδράσεις από έκρηξη ή πυρκαγιά στους 
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εργαζόμενους. Οι χώροι χειρισμών και οι χώροι προστασίας πρέπει να 
διαχωρίζονται από τους επικίνδυνους χώρους κατά τρόπο ώστε να 
προστατεύονται οι εργαζόμενοι από επιδράσεις εκρήξεων ή πυρκαγιών. 
Κτίρια με κίνδυνο έκρηξης πρέπει να κατασκευάζονται με ένα από τους 
τρόπους που αναφέρονται στο παράρτημα 1 παρ. 1.1. έως 1.5, ήτοι: 
 
1. Κτίρια ελαφριάς κατασκευής. Ελαφριά κατασκευή επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί μόνο όταν δεν αναμένεται επικίνδυνη επίδραση επί των 
εκρηκτικών και του προσωπικού που βρίσκεται μέσα στα κτίρια από 
πυρκαγιά ή έκρηξη που θα συμβεί στα γύρω κτίρια. 
2. Κτίρια με κατασκευή εκτόνωσης και με ελαφριά κατασκευή στέγης. 
3. Κτίρια με κατασκευή εκτόνωσης και στερεά κατασκευή στέγης. 
4. Κτίρια με στερεό σκελετό και στερεά κατασκευή στέγης. 
 
5. Κτίρια καλυπτόμενα από το έδαφος (επιχωματωμένα).Κτίρια με κίνδυνο 
πυρκαγιάς πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος 1 παρ. 1.1.6 . 
 
Τα επικίνδυνα κτίρια πρέπει κατ’ αρχήν να είναι μονώροφα. Πολυώροφα 
κτίρια επιτρέπονται κατά παρέκκλιση εφόσον αυτό επιβάλλεται για 
λειτουργικούς λόγους και ύστερα από έγκριση του ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. ή αν στους 
Ειδικούς Κανονισμούς αναφέρεται ότι επιτρέπονται τέτοια κτίρια. Εξέδρες 
εργασίας που επιβάλλονται για λειτουργικούς λόγους εντός ή εκτός των 
κτιρίων δεν θεωρούνται όροφοι. Στα πολυώροφα κτίρια οι ενδιάμεσες 
οροφές πρέπει να είναι τοίχοι αντίστασης. Η έξοδος από τα επικίνδυνα 
κτίρια (πλην των πολυωρόφων) πρέπει να γίνεται χωρίς  χρήση σκαλών 
και σκαλοπατιών. 
Κτίρια με συνήθη κατασκευή (οπτοπλινθοδομή, πλινθοδομή) θεωρείται ότι 
δεν είναι ανθεκτικά σε περίπτωση έκρηξης στο εσωτερικό τους εφ’ όσον η 
εκρηκτική ύλη μέσα σ’ αυτά είναι περισσότερη από 0,01 KG/M3 
περιτοιχισμένου χώρου. 
 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
(ΚΥΑ 3329/89) 
Για να αποφεύγεται η μετάδοση πυρκαγιών και εκρήξεων μεταξύ 
επικίνδυνων κτιρίων (αποθηκών) και θέσεων, καθώς και προς το 
περιβάλλον,πρέπει να χρησιμοποιούνται οι φυσικές ανωμαλίες του 
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εδάφους και τα υδρόφιλα δένδρα που υπάρχουν. Η φύτευση υδρόφιλων 
δένδρων μεταξύ επικινδύνων κτιρίων και θέσεων παρέχει πρόσθετη 
προστασία έναντι των εκρήξεων και πυρκαγιών. Γύρω από τα επικίνδυνα 
κτίρια και θέσεις πρέπει να υπάρχει ζώνη πυροπροστασίας πλάτους 
τουλάχιστο 15 μ.. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάχωμα ή ζώνη 
πυροπροστασίας θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την εξωτερική του 
περίμετρο. Η ζώνη πυροπροστασίας πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς από 
τα ξερά χόρτα, θάμνους, κλαδιά και ξερά δένδρα. Σε υπάρχοντα υδρόφιλα 
δένδρα πρέπει να κόβονται τα κλαδιά μέχρι ύψους 2 μέτρων από το 
έδαφος. Γύρω από τα ανοίγματα εξαερισμού επιχωματωμένων κτιρίων και 
σε ακτίνα τουλάχιστον 4 μέτρων πρέπει να απομακρύνονται τα ξερά 
χόρτα, θάμνοι, φύλλα, κλπ.. Οι αποθήκες εκρηκτικών πρέπει να είναι 
περιφραγμένες με μόνιμο δικτυωτό πλέγμα ή με τοιχοποιία σε ύψος 
τουλάχιστον 2,80 μ.. Εσωτερικά της περίφραξης θα πρέπει να υπάρχει μία 
ελεύθερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 25 μ. Στη ζώνη αυτή δεν επιτρέπεται 
να υπάρχουν επικίνδυνα κτίρια, ξερά χόρτα, θάμνοι ή δένδρα ή οτιδήποτε 
υλικά που καίγονται. Επιτρέπεται η ύπαρξη υδρόφιλων δένδρων (π.χ. 
λεύκες) που εμποδίζουν τη διάδοση εκρήξεων και πυρκαγιών. Στην 
περίφραξη πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εξόδων και 
οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο και πλάτους ικανού να επιτρέπει την άνετη 
είσοδο και έξοδο πυροσβεστικών οχημάτων. 
Το οδικό δίκτυο για τη μεταφορά των εκρηκτικών πρέπει να επιτρέπει την 
άνετη αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό πρέπει 
να υπάρχουν παρακαμπτήριοι δρόμοι ή να μονοδρομηθούν οι στενοί 
δρόμοι. Το οδικό δίκτυο πρέπει να είναι ασφαλτοστρωμένο ή επιστρωμένο 
με σκυρόδεμα και να συνδέει όλα τα σημεία της εγκατάστασης στα οποία 
υπάρχουν κτίρια αποθηκών. Στις διασταυρώσεις και διακλαδώσεις του 
οδικού δικτύου πρέπει να υπάρχει πλήρης ορατότητα, ειδάλλως να 
προβλεφθεί η τοποθέτηση κατάλληλων καθρεπτών. Απαγορεύονται 
κλίσεις οδοστρώματος μεγαλύτερες από 10%. Μπροστά από πλευρές 
εκτόνωσης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δρόμοι κυκλοφορίας. Επιτρέπεται 
η ύπαρξη δρόμου μόνο για εξυπηρέτηση του κτιρίου αυτού. Η υπόλοιπη 
κυκλοφορία πρέπει να απαγορεύεται με κατάλληλη σήμανση. Σε δρόμους 
που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων χωρίς αντιεκρηκτική 
προστασία πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση. Το οδικό δίκτυο 
πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ρωγμές, οπές ή άλλες 
ανωμαλίες που δημιουργούνται από τις καιρικές συνθήκες θα πρέπει να 
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επισκευάζονται αμέσως. Επίσης πρέπει να απομακρύνονται αμέσως υλικά 
που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία, όπως χιόνι, πάγος, χώματα κλπ.. 
Σιδηροτροχιές σε χώρους φορτοεκφορτώσεων δεν επιτρέπεται να έχουν 
κλίση μεγαλύτερη από 1:400. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(Παράρτημα 3, ΚΥΑ 3329/89) 
 
Στον προσδιορισμό των αποστάσεων ασφαλείας λαμβάνονται υπόψη: 
• Οι ομάδες επικινδυνότητας. 
• Η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης. 
• Το είδος της κατασκευής του κτιρίου. 
• Οι προστατευτικές εγκαταστάσεις. 
Πριν από τον υπολογισμό των αποστάσεων πρέπει με βάση τον αντίστοιχο 
Ειδικό Κανονισμό (Παράρτημα 4 της ΚΥΑ 3329/89) να εξετασθεί αν: 
• Έχουν καθορισθεί μέγιστες τιμές ποσοτήτων εκρηκτικών υλών 
για ορισμένα επικίνδυνα κτίρια ή χώρους. 
• Απαιτούνται μεμονωμένα κτίρια. 
• Καθορίζονται εκεί ελάχιστες αποστάσεις. 
Η αρχιτεκτονική μορφή των κτιρίων και οι διάφορες προστατευτικές 
εγκαταστάσεις (προστατευτικά αναχώματα, προστατευτικοί τοίχοι από 
χώμα κλπ.) λαμβάνονται υπόψη στους πίνακες 1 έως 5 της ΚΥΑ 3329/89, 
με βάση τους οποίους υπολογίζονται οι αποστάσεις. 
Υπολογισμός απόστασης 
Για τον υπολογισμό των αποστάσεων κάθε επικίνδυνο κτίριο υπολογίζεται 
σαν πιθανός δότης (D) που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο σε όλες τις 
κατευθύνσεις άλλα κτίρια (δέκτες Α). Έτσι πρέπει όλες οι κατευθύνσεις 
από το δότη (και όχι μόνο η κατεύθυνσης εκτόνωσης) να εξετάζονται σαν 
κατεύθυνση ενέργειας. 
 
• Οι αποστάσεις για τις ομάδες 1.1 και 1.3 υπολογίζονται με βάση τον τύπο 
Ε= Κ Μ 1/3 
όπου: 
Ε = απόσταση σε μέτρα 
Κ = συντελεστής που εξαρτάται από την ομάδα επικινδυνότητας το είδος 
της κατασκευής του κτιρίου και τις προστατευτικές εγκαταστάσεις του 
δότη και δέκτη. 
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Μ = Ποσότητα της εκρηκτικής ύλης . 
 
Στους πίνακες 1,2 (για την ομάδα 1.1.) και 5 (για την ομάδα 1.3.) δίδονται 
οι τιμές του Κ που θα χρησιμοποιηθούν στον τύπο (όταν έχουν καθορισθεί 
ελάχιστες αποστάσεις στους πίνακες ή στους Ειδικούς Κανονισμούς αυτές 
υπερισχύουν αν από τον τύπο υπολογίζεται μικρότερη απόσταση). Όταν 
μπορούν να δημιουργηθούν βαριά θραύσματα πρέπει για την ομάδα 1.1. 
να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 2. 
• Για την ομάδα 1.2. έχουν ορισθεί ελάχιστες αποστάσεις (πίνακας 3 ή 
πίνακας 4 αν κατά την έκρηξη σχηματίζονται βαριά αντικείμενα). 
• Για την ομάδα 1.4. ισχύει η ελάχιστη απόσταση των 10μ. μεταξύ των 
κτιρίων. 
• Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο Γενικό 
ή στους Ειδικούς Κανονισμούς η ελάχιστη απόσταση είναι τα 10μ.. 
• Σε κάθε περίπτωση η απόσταση υπολογίζεται και από το δότη και από 
τον δέκτη (αν φυσικά μπορεί ο δέκτης να γίνει δότης) χρησιμοποιουμένου 
του αντίστοιχου πίνακα. Σαν απόσταση λαμβάνεται η μέγιστη τιμή που 
υπολογίζεται. 
• Υπαίθριοι χώροι στους οποίους υπάρχουν εκρηκτικά υπολογίζονται σαν 
κτίρια με ελαφρά κατασκευή. 
• Αν σε ένα σημείο υπάρχουν εκρηκτικές ύλες διαφόρων ομάδων 
επικινδυνότητας υπολογίζεται η απόσταση ασφαλείας ξεχωριστά για κάθε 
ομάδα επικινδυνότητας και λαμβάνεται η μέγιστη τιμή που προκύπτει με 
τις εξής εξαιρέσεις: 
• Για την ομάδα 1.4. χρησιμοποιείται σ’ αυτή την περίπτωση ο πίνακας 4. 
• Στην περίπτωση που έχουμε εκρηκτικές ύλες των ομάδων 1.1 και 1.3. 
μαζί υπολογίζεται η απόσταση για την εκρηκτική ύλη της ομάδας 1.3 με 
βάση τον πίνακα 5 και από την ολική ποσότητα (εκρηκτική ύλη ομάδας 
1.1 και εκρηκτική ύλη ομάδας 1.3) υπολογίζεται ξανά η απόσταση με 
βάση τον πίνακα 1 (ή 2 αν αναμένεται η δημιουργία βαριών θραυσμάτων). 
Λαμβάνεται η μέγιστη υπολογιζόμενη τιμή. 
• Στην περίπτωση που συνυπάρχουν τα εκρηκτικά των ομάδων 1.2 και 1.3 
αναμένεται να μην εκραγούν μαζί ο υπολογισμός των αποστάσεων πρέπει 
να υπολογίζεται χωριστά για κάθε ποσότητα ή απόσταση και να 
λαμβάνεται η μέγιστη τιμή. 
 
 



 28 

ΗΛΕΚΤΡΟλΟΓΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΚΥΑ 3329/89) 
Σε επικίνδυνα κτίρια αποθηκών που δύναται να υπάρχουν ατμοί και 
σκόνες εκρηκτικών υλών οι εντός των κτιρίων ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
δέον να αποφεύγονται. Ομοίως οι ηλεκτροκινητήρες δέον να μην είναι 
τοποθετημένοι επί των μηχανών αλλά σε ιδιαίτερο χώρο και να 
μεταδίδεται κατάλληλα η κίνηση στις μηχανές. Παρέκκλιση από τα 
παραπάνω μπορεί να υπάρξει με έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ.) 
εφόσον αυτό επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους. 
 
Το ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται εντός επικινδύνων κτιρίων 
πρέπει να πληροί τους όρους των διατάξεων που ισχύουν για 
«Ηλεκτρολογικό υλικό σε εκρηκτική ατμόσφαιρα». Πέραν των ανωτέρω 
για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε επικίνδυνα κτίρια ισχύουν τα 
άρθρα 243, 244, 245 και 246 του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων. Σε κάθε επικίνδυνο κτίριο πρέπει κατ' αρχή να υπάρχει 
ένα μόνο μηχάνημα εκτός αν αναφέρεται κάτι άλλο στους ειδικούς 
κανονισμούς. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει ύστερα από έγκριση του 
ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. εφ’ όσον επιβάλλεται από λειτουργικούς λόγους και εφόσον 
αυτό δεν δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους σύμφωνα με την ελληνική και 
διεθνή  εμπειρία. 
Εγκαταστάσεις επικινδύνων κτιρίων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες 
ώστε να μη δημιουργούνται ηλεκτροστατικά φορτία ή τυχόν 
δημιουργούμενα να διαφεύγουν ευχερώς. Σε επικίνδυνα κτίρια που 
υπάρχει κίνδυνος από στατικό ηλεκτρισμό (πχ. σε κτίρια επεξεργασίας 
κονιωδών εκρηκτικών υλών) πρέπει στην είσοδο να υπάρχει σύστημα 
εκφορτίσεως των εισερχομένων από στατικό ηλεκτρισμό (π.χ. μεταλλικά 
κρόσια από χαλκό που κρέμονται στην είσοδο, πλάκα από χαλκό που 
πατιέται κατά την είσοδο υποχρεωτικά κλπ.). Επικίνδυνα κτίρια πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλο σύστημα προστασίας από τους κεραυνούς, 
προτιμώμενου συστήματος απομακρύνσεως των κεραυνών. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΚΥΑ 1589/104, 2006) 
Το πιο σημαντικό σύστημα ασφαλείας που πρέπει να υφίσταται στους 
χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών είναι το σύστημα πυροπροστασίας 
που πρέπει να προβλέπει τα εξής : 
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1. Εφοδιασμό των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. 
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kgr τύπου ΡΑ ή άλλου 
εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής 
ικανότητας, οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 
618/20.1.2005 (ΦΕΚ 38 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης. Ο 
απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει από την διαίρεση του 
μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 100 τ.μ. και το 
πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε καμία 
δε περίπτωση ο αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από 
δύο (2). Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά σημεία, κατά 
προτίμηση κοντά στις σκάλες και τις εξόδους, και σε τέτοιες θέσεις, ώστε 
κανένα σημείο των προς προστασία χώρων να μην απέχει απόσταση 
μεγαλύτερη των 15 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. 
2. Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης. 
Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά 
για αποθήκες που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 500 τ.μ. και πάνω, 
σύμφωνα με το παράρτημα Β της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (ΦΕΚ 
20 Β΄) και της τεχνικής οδηγίας (Τ.Ο.ΤΕΕ) 2451/1986. Αυτό να καλύπτει 
και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση. 
Χώροι αποθήκευσης που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου 
υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία 
υδροληψίας τροφοδοτούμενα από το κοινό υδραυλικό δίκτυο της 
εγκατάστασης ή ελλείψει αυτού από άλλη πηγή τροφοδοσίας ύδατος με 
μόνιμα προσαρμοσμένο κοινό ελαστικό σωλήνα νερού με ακροφύσιο 
(αυλίσκο) έτσι ώστε κανένα σημείο του υπό προστασία χώρου να μην 
απέχει από το πλησιέστερο σημείο υδροληψίας απόσταση μεγαλύτερη των 
20 μέτρων. Οι σωλήνες αυτοί θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε ειδικό 
ερμάριο. 
3. Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλο κατασβεστικό υλικό 
υποχρεωτικά για στεγασμένους χώρους αποθήκευσης με επιφάνεια 
μεγαλύτερη από 300 τ.μ.. 
4. Εφοδιασμό των μονάδων με συστήματα ανίχνευσης. 
Κατάλληλο αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης για στεγασμένους χώρους 
αποθήκευσης με επιφάνεια μεγαλύτερη από 300 τ.μ.. 
5. Φωτιστικό ασφαλείας (exit) πάνω από κάθε έξοδο κινδύνου. 
6. Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου 
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υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να εφοδιάζονται με ένα 
(1) ειδικό ερμάριο με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, ανεξαρτήτου αριθμού 
πυροσβεστικών φωλιών. Το ερμάριο αυτό ονομάζεται ΣΤΑΘΜΟΣ και θα 
παίρνει αύξοντα αριθμό με μεγάλα γράμματα. Ανά έξι (6) πυροσβεστικές 
φωλιές που βρίσκονται στο στεγασμένο χώρο της επιχείρησης πρέπει να 
υπάρχει ένας ΣΤΑΘΜΟΣ. Ανά δώδεκα (12) πυροσβεστικές φωλιές στον 
παραπάνω ΣΤΑΘΜΟ θα προστίθεται μία (1) αναπνευστική συσκευή 
πεπιεσμένου αέρα τουλάχιστον 6 λίτρων. (ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ- 
ΠΕΡΔΙΟΣ- ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ- ΧΟΥΣΙΑΝΑΚΟΣ, 1988). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Οι κύριοι υπεύθυνοι ασφαλείας (Διευθυντές/ Διοικητές) των χώρων 
αποθήκευσης εκρηκτικών υλών υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα, για την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων εκδήλωσης 
πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις τους. 
Στα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνονται: 
⌂ Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης. 
⌂ Τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. 
⌂ Η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της 
επιχείρησης και η μέριμνα για την εκπαίδευση αυτής.(ΚΥΑ 1589/104, 
2006) . 
 
Η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση των στελεχών/προσωπικού των 
ομάδων αυτών αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα τόσο για την αποφυγή 
εκδήλωσης πυρκαγιών/εκρήξεων όσο και για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων τους όταν εκδηλωθούν. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: 
1. Πως εκδηλώνεται και συντηρείται η πυρκαγιά. 
2. Αίτια πυρκαγιών. 
3. Αυτανάφλεξη. 
4. Μετάδοση πυρκαγιάς. 
5. Κατηγορίες πυρκαγιών. 
6 Τρόποι και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών. 
7. Περί πυροσβεστήρων γενικά, χρήση αυτών, όπως οι Εθνικές 
προδιαγραφές. 
8. Εγκαταστάσεις προσβολής της πυρκαγιάς με νερό ή αφρό – χρήση 
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αυτών, κατάλληλα υδροστόμια κλπ.. 
9. Εκρήξεις. 
10. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης. 
11. Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας της εγκατάστασης – χρήση 
αυτών. 
12. Άσκηση κατάσβεσης εικονικής πυρκαγιάς. 
13. ‘Άσκηση κατάσβεσης πραγματικής πυρκαγιάς. 
 
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΚΥΑ 3329/89) 
Γενικές Διαταγές. 
Για κάθε εγκατάσταση χώρων αποθήκευσης εκρηκτικών υλών θα πρέπει 
να συντάσσεται μία Γενική Διαταγή η οποία υποβάλλεται προς έγκριση 
από τους αρμοδίους. Μετά την έγκριση η Διαταγή αυτή γραμμένη με 
ανεξίτηλη και ευανάγνωστη γραφή να αναρτάται σε εμφανή σημεία στην 
εγκατάσταση . Η Γενική Διαταγή αφορά θέματα ασφαλείας και θα 
περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα παρακάτω: 
1. Την απαγόρευση για το προσωπικό να καπνίζει εκτός των χώρων, που 
προορίζονται για το σκοπό αυτό, να φέρει μαζί του πυροδοτικούς 
μηχανισμούς, μη στεγανούς φανούς, πυρακτωμένα αντικείμενα, υλικά 
υποκείμενα σε αυτανάφλεξη, μεταλλικά αντικείμενα και εργαλεία (όπως 
ρολόγια, κοσμήματα κλπ.) και γενικά οτιδήποτε μη προβλεπόμενα υλικά 
και αντικείμενα. 
2. Την απαγόρευση μετάβασης του προσωπικού σε μέρη διαφορετικά από 
εκείνα που προβλέπεται και που απαιτεί το αντικείμενο της εργασίας τους. 
3. Την υποχρέωση για το προσωπικό να φέρει κατά την εργασία τα 
ειδικά ενδύματα και υποδήματα εργασίας, καλύπτρες και τα άλλα 
εξαρτήματα ασφαλείας που παρέχονται από την εγκατάσταση. 
4. Την απαγόρευση για το προσωπικό να παίρνει μαζί του κατά την 
αποχώρηση εκρηκτικές ύλες ή πρώτες ύλες για την παρασκευή 
εκρηκτικών υλών. 
5. Την τήρηση των μέτρων κυκλοφορίας και του καθορισμένου χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων στο εσωτερικό της εγκατάστασης. 
6. Τις γενικές οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
Ειδικές Διαταγές. 
Όμοια με τις Γενικές Διαταγές συντάσσονται και εγκρίνονται οι Ειδικές 
Διαταγές για κάθε επικίνδυνο κτίριο της εγκατάστασης.  
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Οι Ειδικές Διαταγές γραμμένες με ανεξίτηλη γραφή αναρτώνται σε 
εμφανή θέση στο εσωτερικό κάθε επικινδύνου κτιρίου. Στις Ειδικές 
Διαταγές καθορίζονται οι κανόνες ασφαλείας κατά περίπτωση. 
Οπωσδήποτε πρέπει να καθορίζεται: 
1. Η μέγιστη ποσότητα σε κιλά εκρηκτικής ύλης που επιτρέπεται να 
βρίσκεται μέσα στον επικίνδυνο χώρο και σε κάθε επικίνδυνη θέση. 
2. Ο ανώτατος αριθμός ατόμων τα οποία μπορούν να εργάζονται στο χώρο 
αυτό. 
3. Ο τρόπος εργασίας, οι χειρισμοί των μηχανημάτων, εργαλείων και 
συσκευών που υπάρχουν εκεί και οι απαγορευμένοι χειρισμοί. 
4. Τα σχετικά με τη μεταφορά εκρηκτικών υλών. 
5. Η στάση και οι ενέργειες των εργαζομένων σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
έκρηξης, καταιγίδας, απρόοπτης διακοπής ρεύματος ή άλλου εκτάκτου 
περιστατικού. 
6. Οι ειδικές οδηγίες για το κάθε χώρο και ειδικά τα μέτρα για την 
επιτόπια εξουδετέρωση, την περισυλλογή και απομάκρυνση επικίνδυνων 
υπολειμμάτων. 
Έξω από κάθε επικίνδυνο κτίριο θα υπάρχει πινακίδα που θα αναγράφεται 
ο αύξων αριθμός του κτιρίου, ο επιτρεπόμενος αριθμός εργαζομένων και η 
μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Μία φορά το εξάμηνο 
αρμόδιο άτομο (τεχνικός ασφαλείας) θα συγκεντρώνει το προσωπικό και 
θα υπενθυμίζει και αναλύει την Γενική Διαταγή και τις Ειδικές Διαταγές. 
Η παρουσία όλου του προσωπικού θα είναι υποχρεωτική σ’ αυτές τις 
συγκεντρώσεις. 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
(ΚΥΑ 3329/89) (Παπαδιονυσίου, 2001) 
 
1. Στους χώρους αποθήκευσης επιτρέπεται να γίνονται μόνο οι εντελώς 
απαραίτητες εργασίες. Έτσι δεν επιτρέπεται το κάρφωμα και βίδωμα 
κιβωτίων, η βαφή με εκτοξευτήρα και η συσκευασία εκρηκτικών. 
Επιτρέπεται η τοποθέτηση των κιβωτίων επί παλετών, η δειγματοληψία 
εκρηκτικών υλών και η τοποθέτηση επιγραφών επί των κιβωτίων αν αυτό 
πρέπει να γίνει σ’ αυτό το στάδιο. 
2. Η μαζική διαφύλαξη και αποθήκευση εκρηκτικών επιτρέπεται μόνο 
όταν έτσι δεν αυξάνει ουσιωδώς η πιθανότητα πυρκαγιάς ή έκρηξης και οι 
αντίστοιχοι κίνδυνοι. 
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3. Εκρηκτικά επιτρέπεται γενικά να αποθηκεύονται μαζί αν ανήκουν 
στην ίδια ομάδα συμβιβαστότητας. 
4. Εκρηκτικά των ομάδων C, D και Ε και εναυσματικά μέσα της Ομάδας 
G επιτρέπεται να αποθηκεύονται μαζί. Σε περίπτωση συναποθήκευσης η 
συνολική ποσότητα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 450 κιλά. 
5. Εκρηκτικά της ομάδας S επιτρέπεται να αποθηκεύονται μαζί με 
εκρηκτικά άλλων ομάδων. 
6. Εκρηκτικά δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται μαζί με άλλα υλικά. 
7. Εκρηκτικές ύλες της ομάδας D που περιέχουν χλωρικά άλατα 
επιτρέπεται να αποθηκευτούν μαζί με άλλες εκρηκτικές ύλες της ομάδας D 
που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο, μόνο όταν διασφαλίζεται ότι δεν θα 
έλθουν σε επαφή μεταξύ τους. 
8. Διαφορετικές εκρηκτικές ύλες της ίδιας ομάδας συμβιβαστότητας που 
αποθηκεύονται μαζί χωρίς να είναι συσκευασμένες για μεταφορά, πρέπει 
να είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να μην αυξάνει ο κίνδυνος από την 
κοινή αποθήκευση. 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
(Παπαδιονυσίου, 2001) (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000) 
 
Σύμφωνα με την Υ.Α. 378/94 ( εναρμόνιση με 67/58/ΕΟΚ) ο 
κατασκευαστής εκρηκτικών υλών ή ο αντιπρόσωπός του σε χώρα της Ε.Ε. 
είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί στη συσκευασία επισήμανση κινδύνων: 
1. Η επισήμανση επικινδυνότητας πρέπει να γίνεται με ετικέτα 
εικονοσύμβολο ή σύμβολο σε έγχρωμο φόντο που προβλέπεται από τις 
ΚΥΑ 378/94 (ΦΕΚ 705/Β΄/94) και ΚΥΑ 1197/89 ( ΦΕΚ 567/ Β΄/90). 
2. Η σήμανση πρέπει να τοποθετείται στις ορατές πλευρές με μορφή 
ετικέτας (αυτοκόλλητου σήματος ή ζωγραφισμένης ένδειξης). Η ετικέτα 
είναι για τους χρήστες και τους εμπλεκόμενους σε περίπτωση ατυχήματος, 
μια από τις κύριες πηγές πληροφόρησης για το προϊόν και επομένως 
πρέπει να είναι κατανοητή . 
3. Οι ετικέτες πρέπει να βρίσκονται μια σε κάθε συσκευασία και ανά μία 
σε κάθε διαδοχική συσκευασία. 
4. Σύνταξη: στη γλώσσα του χρήστη. 
5. Με την ετικέτα υποδεικνύονται: 
α. Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή, διανομέα ή αντιπροσώπου. 
β. Οι σοβαρότεροι κίνδυνοι που εγκυμονεί η εκρηκτική ύλη, με ένα ή δύο 
σύμβολα, μαύρα σε πορτοκαλί φόντο. 
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γ. Η ταυτότητα του προϊόντος. 
δ. Οι βασικοί κίνδυνοι που παρουσιάζει το προϊόν με μορφή 
τυποποιημένων φράσεων (Risk phrases – R). 
ε. Βασικές οδηγίες ασφαλείας με μορφή τυποποιημένων φράσεων (Safety 
phrases – S). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στα τέλη του 2008 τον 
Κανονισμό 1272 /2008 γνωστό και ως CLP ( Classification – Labeling – 
Packaging) για την Ταξινόμηση, Επισήμανση, Συσκευασία επικίνδυνων 
ουσιών και μιγμάτων. Ο Κανονισμός CLP ισχύει από τις 20 Ιανουαρίου 
2009 και προβλέπει τη σταδιακή αντικατάσταση του υφιστάμενου 
συστήματος, δηλ. των Οδηγιών 67/548ΕΟΚ και 1999/45ΕΚ με τις 
τροποποιήσεις τους, ως την 1_ Ιουνίου 2015. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη την βιομηχανική και οικιστική 
ανάπτυξη, τα βιομηχανικά ατυχήματα που συνέβησαν, την πολυπλοκότητα 
των νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος προχώρησε στη δημιουργία της οδηγίας 82/501/EC γνωστή 
και ως οδηγία Seveso (24/06/1982): «Για τον κίνδυνο ατυχημάτων 
μεγάλης έκτασης, που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές 
δραστηριότητες» . 
Το Φεβρουάριο του 1997 τέθηκε σε ισχύ μία νέα οδηγία που είναι γνωστή 
ως SEVESO II (96/82/EC) που αντικατέστησε την 82/501/EC. Σήμερα η 
οδηγία αυτή έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2003/105/EC με την οποία η 
Ελλάδα εναρμόνισε το εθνικό της δίκαιο με την ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ 
376/Β/19-03-2007) : 
 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της 
ύπαρξης επικινδύνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2003/105/ΕΚ». 
Η οδηγία εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν επικίνδυνες 
ουσίες σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες σ’ αυτή. Η 
ΚΥΑ προβλέπει οριακές ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών για υποβολή 
κοινοποίησης και πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (κάτω όριο – 
άρθρα 6&7 της ΚΥΑ) και υποβολή μελέτης ασφαλείας ( άνω όριο – άρθρο 
8 της ΚΥΑ. Οι οριακές ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών αναγράφονται 
στο άρθρο 20 παράρτημα I μέρος 1&2. 
Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας υπάγονται για πρώτη φορά οι χώροι 
διάθεσης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και η αποθήκευση 
εκρηκτικών υλών. Από την εφαρμογή της οδηγίας εξαιρούνται οι χώροι 
προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών, οι στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις, η μεταφορά επικίνδυνων υλικών εκτός των μονάδων, οι 
κίνδυνοι από ιοντίζουσα ακτινοβολία, η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών 
μέσω αγωγών, οι εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες και οι 
χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (άρθρο 4). 
Η ΚΥΑ ορίζει ότι ο ασκών την εκμετάλλευση μιας μονάδας υποχρεούται, 
με έγγραφο του, να θέσει υπόψη στις αρμόδιες αρχές την πολιτική 
πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων που εφαρμόζει (άρθρο 7), λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 20 και συγκεκριμένα 
θα πρέπει να εφαρμόζεται ένα διαχειριστικό σύστημα ασφαλείας όπου θα 
θίγονται τα ακόλουθα θέματα: 
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⌂ η οργάνωση της επιχείρησης 
⌂ η κατάλληλη επιλογή και διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού 
⌂ ο έλεγχος λειτουργίας μέσω της θέσπισης διαδικασιών και οδηγιών για 
την ασφαλή λειτουργία 
⌂ η διαχείριση των αλλαγών μέσω της θέσπισης και εφαρμογής 
διαδικασιών για το σχεδιασμό τροποποιήσεων στις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις 
⌂ ο σχεδιασμός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η παρακολούθηση 
των επιδόσεων σχετικά με την αξιολόγηση τήρησης των στόχων 
⌂ ο έλεγχος και επανεξέταση της πολιτικής πρόληψης 
Βασικό σημείο της νέας οδηγίας είναι ότι, ο ασκών την εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης που υπάγεται στις διατάξεις της (άρθρο 8), υποχρεούται να 
συντάξει και να υποβάλλει προς έλεγχο στις αρμόδιες αρχές μελέτη 
ασφαλείας με την οποία καταδεικνύεται ότι : 
⌂ εφαρμόζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 
20 μια πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και ένα σύστημα 
διαχείρισης ασφαλείας προς υλοποίηση της 
⌂ έχουν αναγνωρισθεί και αναλυθεί οι κίνδυνοι μεγάλου ατυχήματος και 
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό 
των συνεπειών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον 
⌂ ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των 
εγκαταστάσεων, των χώρων αποθήκευσης, του εξοπλισμού και της 
υποδομής που συνδέονται με τη λειτουργία της, παρέχουν αρκετή 
αξιοπιστία και ασφάλεια 
⌂ έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων μέσω περιγραφής των 
επικρατέστερων σεναρίων ατυχημάτων και έχουν προσδιορισθεί οι ζώνες 
προστατευτικών δράσεων 
⌂ υπάρχουν εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και παρέχονται τα 
στοιχεία που επιτρέπουν την εκπόνηση του εξωτερικού σχεδίου 
⌂ έχει εξασφαλισθεί επαρκής πληροφόρηση των αρμοδίων αρχών, ώστε να 
μπορούν να αποφασίζουν για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων ή για 
διευθετήσεις γύρω από υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
⌂ σε περίπτωση εγγύτητας της εγκατάστασης με άλλες επικίνδυνες 
εγκαταστάσεις έχουν συνεκτιμηθεί δεόντως η φύση και η έκταση ενός 
συνολικού κινδύνου μεγάλης έκτασης(φαινόμενο domino). 
Η μελέτη ασφαλείας αναφέρει ονομαστικά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και τους φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνηση της. Περιλαμβάνει 
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επίσης ενημερωμένο κατάλογο όλων των επικινδύνων ουσιών που 
υπάρχουν ή που ενδέχεται να υπάρξουν στη μονάδα και περιγράφει: 
⌂ τις μέγιστες ποσότητες τους 
⌂ στα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά τους 
⌂ τη φυσική και χημική συμπεριφορά τους. 
Μια ακόμη καινοτομία της οδηγίας Seveso II, (άρθρο 9 της ΚΥΑ ),είναι η 
υποχρέωση σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης μέσω κατάρτισης σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για το εσωτερικό της εγκατάστασης (από τους 
υπεύθυνους της εγκατάστασης) και εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης 
(από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς), τα οποία αναπτύσσονται 
αναλυτικότερα στις επόμενες ενότητες. 
Ακόμη, τα Κράτη Μέλη υποχρεώνονται να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την 
πολιτική χρήσεων γης προκειμένου να επιτρέπεται η ίδρυση ή η επέκταση 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες (άρθρο 12 της 
ΚΥΑ). Επίσης, καθιερώνεται σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχου των 
εγκαταστάσεων (άρθρο 18 της ΚΥΑ) και καθορίζονται ποσοτικά κριτήρια 
για τον χαρακτηρισμό ενός ατυχήματος ως μεγάλης έκτασης, ανάλογα με 
τις εμπλεκόμενες ουσίες, τα θύματα και τις οχλήσεις, τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, τις υλικές ζημιές και τις διασυνοριακές επιπτώσεις 
(Παράρτημα VI της ΚΥΑ). Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι με την οδηγία 
Seveso II δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα ενημέρωσης 
κοινού (άρθρο 13 της ΚΥΑ.). 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασική υποχρέωση τόσο για όσους ασκούν 
δραστηριότητες και διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες οι οποίες 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας όσο και για τις αρμόδιες 
Αρχές των κρατών μελών οι οποίες έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν 
το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον από σοβαρά βιομηχανικά 
ατυχήματα. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται: 
⌂ εκπόνηση εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (on site emergency 
plan) από τους διαχειριστές της εγκατάστασης 
⌂ εκπόνηση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (off site emergency 
plan) από τις αρμόδιες Αρχές 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ( ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ) 
(ΚΥΑ 12044/613, 2007) 
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Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία και πληροφορίες: 
► Ονοματεπώνυμο ή θέση των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 
θέσουν σε κίνηση τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και του προσώπου 
που είναι υπεύθυνος για τις επιτόπου ανασχετικές δράσεις και το 
συντονισμό τους 
► Ονοματεπώνυμο ή θέση του προσώπου του επιφορτισμένου με ευθύνες 
συνδέσμου με την υπεύθυνη αρχή για το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης 
► Περιγραφή των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για τον έλεγχο των 
καταστάσεων ή των περιστατικών και τον περιορισμό των συνεπειών τους 
καθώς και μιας περιγραφής του εξοπλισμού ασφαλείας και των 
διαθέσιμων πόρων 
► Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των κινδύνων των ατόμων που 
εργάζονται στη μονάδα, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος 
προειδοποίησης και των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν μετά 
την ειδοποίηση τους. 
► Ρυθμίσεις για την έγκαιρη ειδοποίηση της υπεύθυνης για τη εφαρμογή 
του εξωτερικού σχεδίου, τύπος πληροφοριών που πρέπει να περιέχει η 
αρχική ειδοποίηση και ρυθμίσεις για την παροχή πιο εμπεριστατωμένων 
πληροφοριών μόλις είναι διαθέσιμες. 
► Ρυθμίσεις για την επιμόρφωση του προσωπικού στα καθήκοντα που 
αναμένεται να αναλάβουν και, όπου χρειάζεται, συντονισμός των εν λόγω 
ενεργειών με τις εξωτερικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
► Ρυθμίσεις για την υποστήριξη των εξωτερικών ανασχετικών δράσεων. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ( ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΑΤΑΜΕ ) 
(ΚΥΑ 12044/613, 2007) 
Ο ασκών την εκμετάλλευση μιας εγκατάστασης στον Πολιτικό Τομέα 
παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας 
τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε αυτή διευκολυνθεί στην κατάρτιση του 
εξωτερικού ΣΑΤΑΜΕ . Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας <<ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ>> μεριμνά: 
► Για την κατάρτιση εξωτερικού ΣΑΤΑΜΕ, σύμφωνα με την 
καταχωρημένη 
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μελέτη ασφαλείας και συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο των 
πολλαπλασιαστικών φαινομένων (dominο). Το ΣΑΤΑΜΕ καταρτίζεται σε 
συνεργασία με τις Υπηρεσίες τις οικείας Περιφέρειας και αν κρίνεται 
σκόπιμο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με άλλα κατά περίπτωση 
αρμόδια Υπουργεία, οργανισμούς και φορείς καθώς και με εκπρόσωπο της 
τοπικής Π.Υ. και αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση με το προσωπικό που 
εργάζεται στη μονάδα/εγκατάσταση. 
► Για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τον 
ασκούντα την εκμετάλλευση και τους συναρμόδιους φορείς, για την 
εφαρμογή και εκπαίδευση στο εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 
► Για την εφαρμογή του σχεδίου χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση 
μεγάλου ατυχήματος ή ανεξέλεγκτου συμβάντος τέτοιου, ώστε ευλόγως να 
αναμένεται ότι θα καταλήξει σε μεγάλο ατύχημα. 
► Για την υποβολή του εξωτερικού ΣΑΤΑΜΕ στην Γ.Γ.Π.Π. προς 
έγκριση, αναθεώρηση, δοκιμή και ενδεχομένως εκσυγχρονισμό κάθε τρία 
(3) χρόνια και σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε συμβεί σημαντική αλλαγή 
στη λειτουργία της εγκατάστασης . 
Τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία και πληροφορίες: 
► Ονοματεπώνυμο ή ιδιότητα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα 
να θέσουν σε κίνηση τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και προσώπων που 
είναι εξουσιοδοτημένα να αναλάβουν και να συντονίσουν εξωτερικές 
δράσεις. 
► Ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη των σημάτων έγκαιρης ειδοποίησης για 
τυχόν συμβάντα και διαδικασίες συναγερμού και κλήσης ενισχύσεων. 
► Ρυθμίσεις για τον συντονισμό των απαιτούμενων μέσων προς 
εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 
► Ρυθμίσεις για την υποστήριξη των επιτόπου ανασχετικών δράσεων 
► Ρυθμίσεις για εξωτερικές ανασχετικές δράσεις. 
► Ρυθμίσεις για την παροχή στο κοινό ειδικών πληροφοριακών στοιχείων 
καθώς και σχετικά με την ενδεδειγμένη συμπεριφορά του. 
► Ρυθμίσεις για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης άλλων κρατών μελών, σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος με 
ενδεχόμενες διασυνοριακές συνέπειες. 
Στον χώρο των ΕΔ, οι διοικητές των διαφόρων μονάδων – στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων εκδίδουν μόνιμες διαταγές πυρασφαλείας σε εκτέλεση 
παγίων 
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διαταγών των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων (ΓΕ). Σκοπός των 
διαταγών αυτών   είναι η καθιέρωση διαδικασιών που αφορούν: 
► Την οργάνωση των μέσων και του προσωπικού πυρασφαλείας. 
► Την κατανομή των Μονάδας σε τομείς Πυρασφαλείας. 
► Την ελεγχόμενη περιοχή πυρασφαλείας με τους αντίστοιχους χάρτες. 
► Την κατανομή – χωροταξική διάταξη των πυροσβεστικών μέσων. 
► Τα μέσα επικοινωνίας και διέγερσης του προσωπικού πυρασφαλείας 
της Μονάδας καθώς και τη χρήση τους. 
► Τη συνεργασία με την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία ή άλλες 
κρατικές Αρχές. 
► Τη σύνταξη και εφαρμογή των σχεδίων επέμβασης στις περιπτώσεις 
ατυχημάτων και λοιπών περιστατικών καθώς και την προτεραιότητα 
επέμβασης σε περιπτώσεις ταυτόχρονης εκδήλωσης περισσότερων του 
ενός συμβάντων. 
► Τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα πυρκαγιών. 
► Τις ενέργειες του προσωπικού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
► Την εκπαίδευση του προσωπικού πυρασφαλείας, των ομάδων άμεσης 
επέμβασης, καθώς και του υπόλοιπου προσωπικού της Μονάδας. 
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Στις 09/01/2009, το πλοίο M/V MONCHEGORSK , υπό Κυπριακή 
σημαία, φορτώθηκε στο λιμάνι Bandar Abass του Ιράν και αναχώρησε με 
προορισμό τη Λαττάκια της Συρίας. Το φορτίο αποτελούνταν από 98 
εμπορευματοκιβώτια και 231 δέματα. Σύμφωνα με τα έγγραφα του πλοίου, 
στο φορτίο συμπεριλαμβανόταν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών, 
τύπου 1.3 C1. 
Στις 19 και 20/01/2009, πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, 
ανέκοψε το πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα και άνδρες του Πολεμικού 
Ναυτικού των ΗΠΑ επιθεώρησαν το φορτίο του πλοίου και έκριναν ότι, 
αυτό παραβίαζε τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας (εφεξής 
‘‘ΣΑ’’) του ΟΗΕ τα οποία επέβαλλαν κυρώσεις κατά του Ιράν. 
Στις 23/01/2009, ο Πρέσβης των ΗΠΑ, στην Κύπρο, ενημέρωσε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας (εφεξής “ΠτΔ”) και άλλους παράγοντες για το 
θέμα και κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία (εφεξής “ΚΔ”), όπως 
συμμορφωθεί με τις πρόνοιες των Ψηφισμάτων του ΣΑ. Περαιτέρω, 
παραδόθηκαν στις Αρχές της ΚΔ έγγραφα και φωτογραφίες, οι οποίες 
λήφθηκαν κατά την επιθεώρηση του πλοίου από το Πολεμικό Ναυτικό των 
ΗΠΑ. 
Στις 12/02/2009 ο Υπουργός Άμυνας της ΚΔ ανακοίνωσε ότι, μετά από 
σειρά διεργασιών και συνεννοήσεων σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο, 
η Κυπριακή Κυβέρνηση έλαβε την απόφαση εκφόρτωσης και φύλαξης του 
υλικού αυτού σε κατάλληλους χώρους εντός της Ναυτικής Βάσης 
«Ευάγγελος Φλωράκης» (εφεξής “ΝΒΕΦ”) στην περιοχή Μαρί Λάρνακας. 
Ακολούθως, συζητήθηκαν όλες οι πτυχές του ζητήματος, οι διάφορες 
τεχνικές λεπτομέρειες και καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις των διαφόρων 
Τμημάτων και Υπηρεσιών που θα εμπλέκονταν στην επιχείρηση 
εκφόρτωσης και μεταφοράς του υλικού. 
Στις 13/02/2009, το φορτίο του πλοίου κατασχέθηκε με βάση την 
Τελωνειακή Νομοθεσία και παραλήφθηκε από Αξιωματικό της Εθνικής 
Φρουράς (εφεξής ‘‘ΕΦ’’), ως Εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας για 
φύλαξη. Ακολούθως, το φορτίο εκφορτώθηκε στο Λιμάνι Λεμεσού, 
μεταφέρθηκε στη ΝΒΕΦ στο Μαρί και τοποθετήθηκε προσωρινά σε 
υπαίθριο χώρο, δίπλα από το Λιμάνι της ΝΒΕΦ, μέχρι την ολοκλήρωση 
της τσιμεντένιας βάσης στο εσωτερικό του στρατοπέδου, όπου θα 
τοποθετούνταν, για λόγους ασφαλέστερης φύλαξης, όπως και έγινε 
( Παράρτημα Β, φωτ. 1,2,3 και 4) . 
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Την 31/12/2009, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ, σε απάντηση του προς 
το Γενικό Διευθυντή του ΥΠΑΜ, ανέφερε ότι, κατά την άποψη του 
Υπουργείου Εξωτερικών, οι πολιτικοί λόγοι, για τους οποίους το φορτίο 
θα παρέμενε υπό τη φύλαξη της ΚΔ, όπως αποφασίστηκε σε προηγούμενη 
σύσκεψη, δεν είχαν αλλάξει και δεν δικαιολογούνταν προς το παρόν 
οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο χειρισμού του θέματος. 
Στις 07/02/2011, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΥΠΕΞ μετά από νέα 
επιστολή του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΑΜ. Κατά τη διάρκεια της 
σύσκεψης, ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ και Αξιωματικός της 
ΕΦ ανέφεραν ότι, εγείρονται σοβαρά θέματα ασφάλειας για το προσωπικό 
που φρουρεί το φορτίο, λόγω της αποσταθεροποιητικής φύσης του 
μεγαλύτερου μέρους του φορτίου, που αποτελείται από πυρίτιδες 
διαφόρων ειδών και που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, 
ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια 
της σύσκεψης, Αξιωματικός της ΕΦ, ανέφερε ότι, λόγω της 
παρατεταμένης υπαίθριας αποθήκευσης των εμπορευματοκιβωτίων και της 
επίδρασης των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών, εμπεριεχόταν ο 
κίνδυνος να αλλοιωθεί το μίγμα της πυρίτιδας, αντιδρώντας με ανάφλεξη ή 
ακόμη και με έκρηξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι, η ΚΔ 
προέβηκε σε σωστό χειρισμό του όλου θέματος και η Συρία και το Ιράν 
δεν κράτησαν οποιαδήποτε αρνητική στάση έναντι της ΚΔ. Τόνισε όμως 
ότι, η ΚΔ, δέχεται πιέσεις σε πολιτικό επίπεδο από τις προαναφερθείσες 
χώρες, προκειμένου να τους επιστραφεί το κατασχεθέν φορτίο, χωρίς 
ωστόσο αυτές να αποτείνονται στο ΣΑ. Μετά από τη συζήτηση του 
θέματος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ζήτησε από το ΓΕΕΦ να αποστείλει 
δείγματα των διαφόρων πυρίτιδων του φορτίου, σε Χημεία της Κύπρου ή 
του εξωτερικού, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσον είχε αλλοιωθεί η 
σύνθεση τους. Με βάση τις αποφάσεις της πιο πάνω σύσκεψης, στις 
10/02/2011, το ΓΕΕΦ άρχισε τις διαδικασίες για να προβεί στη λήψη 
δειγμάτων πυρίτιδων του φορτίου του πλοίου και να τα αποστείλει στις 
εγκαταστάσεις της ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ, στην Ελλάδα, για αναλύσεις. Στις 
22/03/2011, λήφθηκαν έξι (6) δείγματα πυρίτιδας, διαφόρων ειδών, από έξι 
(6) εμπορευματοκιβώτια, συσκευάστηκαν και αποθηκεύτηκαν σε 
στρατόπεδο στην Παλώδια, μέχρι να αποσταλούν στην Ελλάδα. Με βάση 
την αλληλογραφία που ανταλλάχτηκε μεταξύ ΓΕΕΦ, Υπουργείου Άμυνας, 
Κυπριακών Αερογραμμών και ΠΥΡΚΑΛ, η οποία καταλήγει  στις 
07/06/2011, προέκυψε ότι, τα δείγματα ουδέποτε στάλθηκαν στην Ελλάδα, 
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εξαιτίας της άρνησης των Κυπριακών Αερογραμμών να τα μεταφέρουν, 
επικαλούμενες θέματα ασφαλείας και τα προβλήματα που προέκυψαν σε 
σχέση με την εξασφάλιση άδειας εισαγωγής της πυρίτιδας στην Ελλάδα. 
Το ΓΕΕΦ ουδέποτε αποτάθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε 
οποιοδήποτε άλλο Χημείο ή Οργανισμό στην Κύπρο, για αναλύσεις των 
δειγμάτων της πυρίτιδας που λήφθηκαν από τα εμπορευματοκιβώτια. 
Τη νύχτα της 04/07/2011, οι Αξιωματικοί φυλακής στη ΝΒΕΦ, ενώ 
εκτελούσαν έφοδο στο χώρο των εμπορευματοκιβωτίων, διαπίστωσαν ότι, 
ένα από τα 98 εμπορευματοκιβώτια που βρισκόταν τοποθετημένο στην 
πάνω πλευρά, στη νοτιανατολική γωνία, είχε φουσκώσει και 
παραμορφωθεί. 
Την επόμενη μέρα 05/07/2011, ο συγκεκριμένος Αξιωματικός, ενημέρωσε 
προσωπικά τον Αρχηγό ΓΕΕΦ, για τη διόγκωση του εμπορευματοκιβωτίου 
και μετέβηκαν μαζί στο Υπουργείο Άμυνας, όπου συναντήθηκαν με τον 
Υπουργό Άμυνας, το Γενικό Διευθυντή και Αξιωματικούς του ΥΠΑΜ. 
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, όπου έγινε λεπτομερής ενημέρωση του 
Υπουργού Άμυνας για το θέμα. 
Με το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Άμυνας έδωσε οδηγίες στο 
Γενικό Διευθυντή του ΥΠΑΜ, να διευθετήσει τη συγκρότηση Ομάδας 
Εμπειρογνωμόνων για επιθεώρηση του φορτίου και υποβολή Έκθεσης, η 
οποία να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων ασφαλείας του συγκεκριμένου 
φορτίου. 
Στις 06/07/2011 και ώρα 0900, στη ΝΒΕΦ, συγκροτήθηκε η Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων με Επικεφαλής τον Αξιωματικό που είχε διορίσει ο 
Υπουργός Άμυνας, και στον οποίο είχαν “χρεωθεί” τα 
εμπορευματοκιβώτια το 2009. Μετά τη συγκρότηση της Ομάδας ο 
Επικεφαλής Αξιωματικός, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το 
ιστορικό του φορτίου και το περιεχόμενο του και ακολούθως μετέβηκαν 
όλοι στο χώρο φύλαξης των εμπορευματοκιβωτίων και προέβηκαν σε 
επιτόπιες εξετάσεις (Παράρτημα Β, φωτ. 7 και 8). Στη συνέχεια, 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, κατά την οποία, συζητήθηκαν οι πιθανοί 
λόγοι διόγκωσης του εμπορευματοκιβωτίου. Ο Υποδιευθυντής της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εισηγήθηκε την κατάβρεξη των 
εμπορευματοκιβωτίων και μίλησε με Αξιωματικό στο Αρχηγείο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για να βεβαιωθεί κατά πόσον η ενέργεια αυτή 
θα επηρέαζε αρνητικά την πυρίτιδα. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε από 
όλους τους παρευρισκόμενους, η κατάβρεξη των εμπορευματοκιβωτίων, η 
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απομάκρυνση του διογκωμένου εμπορευματοκιβωτίου και λήψη πολιτικής 
απόφασης για έναρξη καταστροφής της πυρίτιδας με μέριμνα της ΕΦ. 
Την 08/07/2011, σύμφωνα με τη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον της 
Επιτροπής, έγινε κατάβρεξη των εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση του 
πυροσβεστικού οχήματος της ΝΒΕΦ, το οποίο υπήρχε στη Βάση. 
Γύρω στις 0340 της 11/07/2011, υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (“εφεξής ΑΗΚ”) που εργάζονταν στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό 
της ΑΗΚ στο Βασιλικό, δίπλα από τη ΝΒΕΦ, πρόσεξαν κάποιες λάμψεις 
στον ουρανό, στην πλευρά του στρατοπέδου και άκουγαν εκρήξεις. Μετά 
από λίγα λεπτά, ο Αξιωματικός φυλακής του στρατοπέδου, αντιλήφθηκε 
μια λάμψη από το χώρο των εμπορευματοκιβωτίων, μετέβηκε εκεί, είδε 
ότι, υπήρχε φωτιά στα εμπορευματοκιβώτια και σήμανε συναγερμό. 
Αμέσως, κινητοποιήθηκαν όλα τα μέλη της ΕΦ που βρίσκονταν εντός της 
ΝΒΕΦ και άρχισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. 
Ενημερώθηκαν ο Διοικητής Διοίκησης Ναυτικού, ο Διοικητής της Βάσης 
και ο Αξιωματικός Υπηρεσίας του ΓΕΕΦ. Περαιτέρω, ενημερώθηκε η 
Αστυνομία Ζυγίου και η ΕΜΑΚ στην Κοφίνου, η οποία ανταποκρίθηκε με 
δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι (6) Πυροσβέστες. 
Περί ώρα 0550 της 11/07/2011, έγινε έκρηξη στο χώρο όπου φυλάσσονταν 
τα εμπορευματοκιβώτια, η οποία είχε ως συνέπεια το θάνατο συνολικά 13 
ατόμων, τον τραυματισμό 62 ατόμων και την πρόκληση ανυπολόγιστων 
καταστροφών, τόσο στην υποδομή όσο και τον εξοπλισμό του 
Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό. Επίσης, ζημιές 
προκλήθηκαν στη ΝΒΕΦ και σε οικίες, υποστατικά και οχήματα στη γύρω 
περιοχή καθώς και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού                          
(Παράρτημα Β, φωτ 9,10 και 11). 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
(Πολυβίου, 2011) 
 
Στο σημείο της έκρηξης ήσαν τοποθετημένα 98 εμπορευματοκιβώτια. Στα 
81 από αυτά υπήρχαν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικής ύλης χαμηλής ισχύος 
(πυρίτιδες διαφόρων τύπων).Τα εμπορευματοκιβώτια ήσαν τοποθετημένα 
πάνω σε τσιμεντένια βάση 40 Χ 40 μ. περίπου και στοιβαγμένα το ένα 
πάνω στο άλλο σε τρεις στοιβάδες. Τα εμπορευματοκιβώτια με τα 
επικίνδυνα υλικά τοποθετήθηκαν στο κέντρο και προς τα πάνω. Στην πάνω 
στοιβάδα υπήρχαν 30 εμπορευματοκιβώτια γεμάτα με πυρίτιδες. Αυτά τα 
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εμπορευματοκιβώτια δεχόντουσαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τις 
καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία). Στα 81 εμπορευματοκιβώτια 
υπήρχαν περίπου συνολικά 481 τόνοι πυρίτιδας διαφόρων τύπων. 
Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, ήσαν 
πυρίτιδες μονής και διπλής βάσης, με κύρια χημικά συστατικά τον 
Νιτροβάμβακα (NC) και τη Νιτρογλυκερίνη (NG), που είναι ευαίσθητες 
εκρηκτικές ύλες. Τα εκρηκτικά (NC και NG), λόγω της ευαισθησίας τους, 
ήταν αναμεμιγμένα με χημικούς σταθεροποιητές όπως το Cenrtralite II και 
την διαφαινυλαμίνη (DPA), για να είναι ακίνδυνα στους χειρισμούς και να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Η έκθεση των εμπορευματοκιβωτίων με 
τις πυρίτιδες για τόσο χρονικό διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες και στην 
υγρασία, χωρίς καμιά προστασία, αύξησε τη θερμοκρασία μέσα στα 
εμπορευματοκιβώτια, σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα, την αλλοίωση 
των σταθεροποιητών σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορούν να 
προστατεύσουν τα εκρηκτικά υλικά NC και NG, και να αρχίσουν να 
αναφλέγονται. Λόγω του γεγονότος ότι οι πυρίτιδες ήταν αεροστεγώς 
κλειστές, σε μεταλλικά δοχεία, άρχισαν να κάνουν μικρές εκρήξεις (όπως 
η περίπτωση του πρώτου κιβωτίου στις 4.7.2011). 
Από γραπτή και οπτική μαρτυρία (video), η μεγάλη έκρηξη που επισυνέβη 
στις 05:47 π.μ. της 11ης Ιουλίου, 2011, στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος 
Φλωράκης» στο Μαρί, προκύπτει ότι οφειλόταν σε αυτοανάφλεξη-έκρηξη, 
η οποία άρχισε από το σημείο που ήταν τοποθετημένο το παραμορφωμένο 
εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο εντοπίστηκε στις 4 Ιουλίου 2011, ή από 
κάποιο άλλο εμπορευματοκιβώτιο πολύ πλησίον αυτού. 
Με την αυτοανάφλεξη – έκρηξη, του αναφερόμενου 
εμπορευματοκιβωτίου, και μετά από παρέλευση περίπου δύο ωρών, οι 
θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στα πλησιέστερα εμπορευματοκιβώτια 
ήσαν τέτοιες, που προκάλεσαν μαζική ανάφλεξη-έκρηξη, η οποία και 
δημιούργησε ισχυρό εκρηκτικό κύμα, το οποίο προκάλεσε στη συνέχεια 
την ακαριαία μαζική έκρηξη όλου του φορτίου. Κατά την αποθήκευση του 
φορτίου παραβιάστηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλούς φύλαξης και 
αποθήκευσης εκρηκτικών υλών: 
 
► Επιλογή του χώρου (Παράρτημα Β, χάρτες 1 και 2, φωτ. 1 και 2) : 
Ο χώρος ήταν πλησίον ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων. Ο 
Ηλεκτροπαραγωγός 
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Σταθμός της ΑΗΚ βρισκόταν σε απόσταση 300 μέτρων, τα κτίρια της Ν.Β. 
στα 
500 μέτρα, και ο αυτοκινητόδρομος στα 400 μέτρα. 
Στην ευρύτερη περιοχή της ΝΒΕΦ βρίσκονται τα χωριά: 
_ Μαρί, βορειοανατολικά σε απόσταση ~1.5 km 
_ Ζύγι, ανατολικά σε απόσταση ~4.5 km 
_ Καλαβασός, βόρεια σε απόσταση ~5 km 
_ Πεντάκωμο, βορειοδυτικά σε απόσταση ~4.5 km 
► Τρόπος τοποθέτησης των εμπορευματοκιβωτίων(Παράρτημα Β, φωτ. 3 
και 4): 
Τα εμπορευματοκιβώτια στοιβάχτηκαν όλα μαζί χωρίς να υπάρχουν οι 
ασφαλείς 
αποστάσεις μεταξύ τους. Έπρεπε να τοποθετηθούν σε σειρές και σε 
απόσταση 10 
- 42 - 
μέτρα το ένα από το άλλο, να υπήρχε δυνατότητα εξαερισμού τους, να 
είχαν στα 
πλάγια τεχνητά αναχώματα κατάλληλων διαστάσεων και στην οροφή 
σκέπαστρο 
για προστασία από την ηλιακή ενέργεια.. 
► Η φύλαξη – αποθήκευση εκρηκτικών υλών χαμηλής ισχύος (πυρίτιδες 
διαφόρων τύπων ) μέσα σε μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια δεν 
ενδείκνυται διότι 
δεν παρέχουν επαρκή προστασία έναντι υψηλής θερμοκρασίας και 
υγρασίας. 
► Τα εμπορευματοκιβώτια είναι μέσον μεταφοράς και όχι φύλαξης της 
πυρίτιδας. 
Η διαχείριση του κινδύνου μετά τον εντοπισμό του παραμορφωμένου 
κιβωτίου ήταν ελλιπής γεγονός που οδήγησε στη λήψη λάθος αποφάσεων. 
Μετά 
τον εντοπισμό του παραμορφωμένου εμπορευματοκιβωτίου, που έγινε στις 
06.07.2011, συγκροτήθηκε μια ομάδα ειδικών για να εξετάσει τα αίτια της 
παραμόρφωσης. Στην ομάδα αυτή δεν συμμετείχε κανείς έμπειρος 
πυροτεχνουργός η γνώμη του οποίου θα βοηθούσε πολύ. Το γεγονός ότι τα 
πρόσωπα αυτά, κατέληξαν ομόφωνα στη συνεχή κατάβρεξη των 
εμπορευματοκιβωτίων με νερό, υποδηλώνει ότι δεν γνώριζαν πώς 
αντιδρούν οι πυρίτιδες του τύπου αυτού στην υγρασία σε συνδυασμό με 
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τις υψηλές θερμοκρασίες. Η ενέργεια αυτή (κατάβρεξη) θα επιτάχυνε την 
αποσύνθεση και ανάφλεξη της πυρίτιδας, η οποία ήταν ήδη αλλοιωμένη. 
Επίσης, εισηγήθηκαν όπως οι εργασίες που θα αφορούσαν την τοποθέτηση 
των συστημάτων κατάβρεξης ή μετακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων, 
γινόταν τις πρωινές ώρες για προστασία του προσωπικού. Αν και στην 
πράξη δεν εφαρμόστηκε, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι ώρες αυτές ήσαν 
οι πιο επικίνδυνες καθότι εκείνες τις ώρες η συγκέντρωση της υγρασίας θα 
ήταν υψηλότερη. Βέβαια, σε κάποια φάση, κατά τη σύσκεψη που 
ακολούθησε την επιθεώρηση του παραμορφωμένου 
εμπορευματοκιβωτίου, στις 06.07.2011, ο Υποδιευθυντής της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το Αρχηγείο 
του, ότι η κατάβρεξη των εμπορευματοκιβωτίων με νερό δεν ήταν 
απαγορευτική (επικίνδυνη). Ο τρόπος αυτός ενεργείας , αφορά κυρίως τις 
μαύρες πυρίτιδες και όχι τις άκαπνες πυρίτιδες που ευρίσκοντο εντός των 
εμπορευματοκιβωτίων, καθότι, τα υλικά που παρασκευάζεται η μαύρη 
πυρίτιδα είναι μείγμα νιτρικού καλίου, θείου και ξυλάνθρακα. Το μείγμα 
αυτό όταν έλθει σε επαφή με υγρασία, πράγματι αδρανοποιείται. Στην 
παρούσα όμως περίπτωση της άκαπνης προωθητικής πυρίτιδας, η οποία 
αποτελούνταν κυρίως από μείγματα νιτροβάμβακα, νιτρογλυκερίνης και 
σταθεροποιητών, η θερμοκρασία πέραν των 25°C σε συνδυασμό με 
υγρασία πέραν του 65%, προκαλεί την αλλοίωση και με τον καιρό την 
αυτοανάφλεξη-έκρηξη της πυρίτιδας. Άρα, η επίδραση του νερού (μέσω 
της υγρασίας) θα επιτάχυνε την αυτοανάφλεξη τους. 
Επιπλέον αγνοήθηκε η επισήμανση που υπήρχε επί των δοχείων της 
πυρίτιδας εντός των εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με την οποία το 
φορτίο έπρεπε να μην εκτίθεται σε υγρασία και έπρεπε να διατηρείται σε 
στεγνό μέρος 
(Παράρτημα Β, φωτ 5 και 6). 
 
Στην περίπτωση αυτή έπρεπε να γίνουν άμεσα οι ακόλουθες ενέργειες: 
► Το παραμορφωμένο εμπορευματοκιβώτιο, θα έπρεπε να κατεβεί και να 
απομακρυνθεί σε απόσταση 100 μέτρων, τουλάχιστον, να ανοιχθεί και να 
ελεγχθεί αρμοδίως. 
► Τα υπόλοιπα εμπορευματοκιβώτια της πάνω στοιβάδας έπρεπε να 
μετακινηθούν ένα-ένα, να τοποθετούνταν σε απόσταση περίπου 100 μ. από 
τα υπόλοιπα και σε απόσταση μεταξύ τους 10 μ. περίπου. Ακολούθως, να 
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ανοίγονταν για εξαερισμό και έλεγχο. Να καταστρεφόταν η πυρίτιδα δια 
πυρός. Η επιχείρηση αυτή βεβαίως εγκυμονούσε κάποιους κινδύνους, για 
το προσωπικό που θα αναλάμβανε τη μετακίνηση και έλεγχο, καθότι τα 
εκρηκτικά (πυρίτιδες) ήταν ήδη σε μια εξαιρετικά ασταθή και επικίνδυνη 
κατάσταση. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιείτο ο μικρότερος αριθμός 
προσώπων και θα διατασσόταν εκκένωση της ευρύτερης περιοχής. 
Τα Ανώτερα στελέχη της Π.Υ. που συμμετείχαν στη κρίσιμη σύσκεψη της 
06/07/11, παρόλο που γνώριζαν τη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί δεν 
παρείχαν πλήρη πληροφόρηση στους Αξ/κούς Υπηρεσίας της ΕΜΑΚ με 
αποτέλεσμα ο Επικεφαλής Επεισοδίου της τραγικής έκρηξης 
υποεκτιμώντας τη κρισιμότητα της κατάστασης, να προσεγγίσει το 
φλεγόμενο φορτίο και να επιχειρήσει κατάσβεση. 
Στις σημειώσεις Πυροσβεστολογίας αρ. 39, αναφέρεται ότι λόγω του 
μεγάλου αριθμού των χημικών ενώσεων είναι αντιληπτό ότι κάθε 
Επικεφαλής επεισοδίου είναι αδύνατο να γνωρίζει τον τρόπο ενεργείας για 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά, γι’ αυτό και μόλις αναγνωρίσει το υλικό, 
οφείλει να προσφεύγει στο εγχειρίδιο «Emergency Response Guide book» 
ή «ERGO»2, το οποίο βρίσκεται σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική 
μορφή και είναι εγκατεστημένο σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
της Αστυνομίας και στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς. 
 
Το «ERGO» είναι ένα εγχειρίδιο αντιμετώπισης συμβάντων που εμπλέκονται επικίνδυνες χημικές ουσίες όπου 
παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες στους πρώτους ανταποκριτές. Έχει εκπονηθεί από τα Υπουργεία 
Μεταφορών των Η.Π.Α. και Καναδά. 
 
Στην ΕΜΑΚ, το εγχειρίδιο «ERGO» είναι εγκατεστημένο στο τηλεφωνείο 
και από μαρτυρίες προκύπτει ότι ουδείς εμπλεκόμενος, από τη σκηνή ή 
από την ηγεσία της ΕΜΑΚ ή την ηγεσία της Π.Υ. ζήτησε κατά τον 
ουσιώδη χρόνο πληροφορίες από αυτό το βοήθημα. Είναι δε αξιοσημείωτο 
πως στη συγκεκριμένη σελίδα του «ERGO», που αφορά όλα τα εκρηκτικά, 
υπάρχουν οι εξής ξεκάθαρες αναφορές: 
 
► Ως πρώτη καταγραφή « ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η’ 
ΕΚΡΗΞΗ». 
Μπορεί να εκραγεί και να εκτοξεύσει θραύσματα σε απόσταση 1600 
μέτρων ή και μεγαλύτερη εάν η πυρκαγιά φθάσει στο φορτίο». 
► Υπό τον τίτλο « ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ», 
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αναφέρει πως σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε φορτίο, όπως συνέβηκε στην 
παρούσα, καταγράφεται ότι « Μη προσπαθήσετε να σβήσετε την πυρκαγιά 
όταν φθάσει στο φορτίο! Το φορτίο μπορεί να εκραγεί ! Διακόψτε την 
κυκλοφορία και εκκενώστε την περιοχή σε ακτίνα 1600 μέτρων και 
αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχτεί. Μην μετακινήσετε το φορτίο ή το 
όχημα εάν το φορτίο έχει εκτεθεί στην θερμοκρασία». 
 
ΣΧΟΛΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
( Πολυβίου, 2011) 
 
Ο πολιτικός χειρισμός του όλου θέματος, συμπεριλαμβανομένων της 
κατάσχεσης, εκφόρτωσης και τοποθέτησης στη Ναυτική Βάση στο Μαρί, 
ανήκει στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο λόγω της 
πραγματικής εμπλοκής του στο θέμα από την αρχή όσο και θεσμικά (υπό 
την έννοια ότι ο ίδιος έλαβε ή θεωρείται ότι έλαβε όλες τις βασικές 
αποφάσεις, εφόσον ουδεμία απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο). 
 
Το ΓΕΕΦ και το Υπουργείο Άμυνας εξέφρασαν ανησυχίες για την 
αυξανόμενη επικινδυνότητα του φορτίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών, 
ενεργώντας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής του κράτους, 
επικαλέστηκε κατ’ επανάληψη «πολιτικούς λόγους» με σκοπό τη συνέχιση 
της υφισταμένης κατάστασης, κάτι που αναπόφευκτα ερμηνεύθηκε από το 
ΓΕΕΦ και το Υπουργείο Άμυνας ως εντολή/οδηγία για παραμονή του 
φορτίου εκεί όπου και όπως είχε τοποθετηθεί, δηλαδή στη Ναυτική Βάση 
στο Μαρί. 
Οι υπεύθυνοι αξιωματικοί της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί ουδέποτε 
ενημερώθηκαν επαρκώς για το περιεχόμενο και την επικινδυνότητα του 
φορτίου. 
Σίγουρα, γνώριζαν ότι επρόκειτο για ένα ιδιάζον φορτίο μεγάλης «εθνικής 
και πολιτικής σημασίας» το οποίο εξ ανάγκης είχε τοποθετηθεί στη 
Ναυτική Βάση. Δεν ανήκε ούτε στον εξοπλισμό ούτε στα πυρομαχικά της 
Βάσης. Δεν είχαν πρόσβαση στο περιεχόμενό του, αλλά τους ανατέθηκε 
μόνο η φρούρηση του. Δεν γνώριζαν πώς ακριβώς έπρεπε να 
αντιμετωπισθεί οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο ενδεχόμενα να 
παρουσιαζόταν στο φορτίο, όπως π.χ. ανάφλεξη ή έκρηξη αυτού. 
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Η θέση της ΑΗΚ , κατά τη διάρκεια των δημόσιων ακροάσεων ενώπιον 
της Επιτροπής, ήταν ότι η ΑΗΚ ουδέν γνώριζε, ότι δεν όφειλε να γνωρίζει 
και ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας (όπως μεταδόθηκαν 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης) περί της μη επικινδυνότητας του 
φορτίου «καθησύχασαν» οποιαδήποτε ανησυχία δυνατόν να υπήρχε. 
Σίγουρα, η ΑΗΚ ουδέποτε ειδοποιήθηκε επίσημα ή άλλως πως από την 
Κυβέρνηση αναφορικά με το φορτίο ή τη δυνητική επικινδυνότητα του. 
Αυτό, έκδηλα, συνιστά σοβαρή παράλειψη της Κυβέρνησης. Αυτή όμως η 
παράλειψη δεν δικαιολογεί, τη στάση ολιγωρίας που επέδειξε η ΑΗΚ 
αναφορικά με το θέμα. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός της ΑΗΚ είναι μία 
εγκατάσταση που εμπίπτει στις διατάξεις της SEVEZO II. Επομένως, οι 
υπεύθυνοι του όφειλαν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τη κατάσταση που 
είχε διαμορφωθεί και να απαιτήσουν αρμοδίως έγγραφη επίσημη 
βεβαίωση για την επικινδυνότητα του φορτίου, ώστε να τροποποιήσουν 
την μελέτη ασφαλείας και το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 
Σταθμού. Επιπλέον θα έπρεπε να ενημερώσουν σχετικά την Πολιτική 
Άμυνα της ΚΔ ώστε να τροποποιηθεί και το Εξωτερικό Σχέδιο Έκτακτης 
Ανάγκης. 
Κατά τη σύσκεψη του Φεβρουαρίου του 2011 έπρεπε να ληφθούν πολύ 
σοβαρά οι ανησυχίες για ενδεχόμενη έκρηξη. Το αποτέλεσμα της 
οποιασδήποτε σύσκεψης έπρεπε να είναι σαφής οδηγία για καταστροφή 
του φορτίου, ενδεχομένως με τη βοήθεια ξένων εμπειρογνωμόνων. Κάτι 
τέτοιο δεν έγινε, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί περαιτέρω καθυστέρηση 
πέντε μηνών. Η επιστημονική ανάλυση και εξέταση του περιεχομένου των 
εμπορευματοκιβωτίων μπορούσε και έπρεπε να γίνει από το Κρατικό 
Χημείο της Κύπρου, που διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη. 
Όταν διαπιστώθηκε η διόγκωση και η ανάφλεξη/έκρηξη ενός 
εμπορευματοκιβωτίου στις 4.7.2011 έπρεπε να δοθεί αμέσως εντολή για 
εκκένωση της περιοχής (συμπεριλαμβανομένης της Ναυτικής Βάσης και 
του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού της ΑΗΚ). Επεκράτησε χάος και 
σύγχυση, με αποτέλεσμα το μοιραίο να μην αποφευχθεί. Ιδιαίτερα ελλιπής 
ήταν η «ανταπόκριση» της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία αυτή 
δεν έτυχε της κατάλληλης πληροφόρησης και αναγκαίας ενημέρωσης πριν 
την 6.7.2011. Μεσολάβησαν 4 ημέρες μεταξύ της επιτόπιας 
επιθεώρησης και της έκρηξης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αμέλησε να 
λάβει τα αναγκαία μέτρα είτε για αντιμετώπιση ενδεχόμενου συμβάντος 
μέσω της εκπόνησης ειδικού σχεδίου δράσης είτε για να εφοδιάσει τα 
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στελέχη της με την απαραίτητη πληροφόρηση για το πώς έπρεπε να 
αντιμετωπισθεί ενδεχόμενη ανάφλεξη και/ή πυρκαγιά και/ή έκρηξη των 
συγκεκριμένων εμπορευματοκιβωτίων. 
Μεταξύ 4.7.2011 και 11.7.2011, υπήρχε επαρκής χρόνος για να γίνουν τα 
δέοντα, δηλαδή προσπάθεια για απομάκρυνση του διογκωμένου 
εμπορευματοκιβωτίου, εκκένωση της Ναυτικής Βάσης και εκκένωση και 
διακοπή της λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού. Οι αρμόδιοι, 
σε όλα τα επίπεδα, παρέλειψαν να πράξουν το οφειλόμενο καθήκον τους. 
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1. Σε πολλούς χώρους του Δημόσιου Τομέα , και ιδιαίτερα στις ΕΔ και τα 
Σώματα Ασφαλείας, δημιουργούνται συνθήκες που επιβάλλουν την 
αποκάλυψη γεγονότων και συμβάντων που προδήλως βλάπτουν το 
δημόσιο συμφέρον, έστω και εάν κάποια τέτοια ενέργεια θεωρείται 
παράτυπη με βάση τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του 
συγκεκριμένου οργανισμού. Σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, έχει 
αναγνωρισθεί ο θεσμός του «whistleblowing», δηλαδή μιας θεσμικής δια 
Νόμου διαδικασίας η οποία προστατεύει το άτομο που προβαίνει «στην 
έννομη αποκάλυψη» σοβαρού συμβάντος η γεγονότος που απειλεί το 
δημόσιο συμφέρον ή τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. 
 
Στις ΗΠΑ, ο νόμος περί «έννομης αποκάλυψης» (The Whistleblower Act - 
Chapter 42.40 RCW-- ), ψηφίστηκε από το Ομοσπονδιακό Νομοθετικό 
Σώμα το 1982 και τροποποιήθηκε το 1999 και 2008. Μεταξύ άλλων ( 
Military Whistleblower Protection Act [25]), προστατεύει το δικαίωμα 
κάθε στελέχους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να επικοινωνεί με 
οποιοδήποτε μέλος του Κογκρέσου για συγκεκριμένες καταστάσεις – 
περιπτώσεις (www.sao.wa.gov). 
 
Προτείνω λοιπόν, το Γ.Ε.ΕΘ.Α να εισηγηθεί στο ΥΠ.ΑΜ. τη ψήφιση 
ανάλογου νόμου , ο οποίος θα καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί 
κάποιο στέλεχος των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας να προβεί σε έννομη 
αποκάλυψη, τη μέθοδο με την οποία θα γίνεται, τις υποχρεώσεις των 
Κρατικών Υπηρεσιών για έρευνα, αλλά πάνω από όλα, την προστασία του 
ατόμου που προβαίνει σε αποκάλυψη όπως και αυτού που καταγγέλλεται, 
σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται κακόβουλα. Η σοβαρότερη όμως 
πρόνοια της νομοθεσίας θα πρέπει να είναι η προστασία του ατόμου που 
προβαίνει στην έννομη αποκάλυψη από οποιαδήποτε αντίποινα. Οι 
περιπτώσεις έννομης αποκάλυψης, τις οποίες θα προστατεύει ο νόμος 
αυτός, θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διάπραξη ποινικού 
αδικήματος, την απώλεια χρήματος του δημοσίου λόγω απάτης ή 
κακοδιαχείρισης, ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών, τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος, την αμέλεια κατά τη διάρκεια ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, την προμήθεια και τον τρόπο διαχείρισης επικίνδυνων 
εμπορευμάτων και ουσιών, κ.α. 
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2. Στη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιθεώρηση 
των χώρων και εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς , όπου 
αποθηκεύονται πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα, προχώρησε ο 
Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Ηλιάδης, 
λαμβάνοντας υπόψη και το τραγικό ατύχημα στη Ναυτική Βάση 
«Ευάγγελος Φλωράκης». Η Ειδική Επιτροπή απαρτιζόταν από ειδικούς και 
εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Άμυνας, της Εθνικής Φρουράς, του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας. 
Σύμφωνα με την έγκυρη Κυπριακή εφημερίδα ¨Φιλελεύθερος¨, η επιτροπή 
πραγματοποίησε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε όλα τα στρατόπεδα της ΕΦ και 
περί τα τέλη Νοεμβρίου 2011 ετοίμασε και παρέδωσε στον υπουργό 
Άμυνας, Δημήτρη Ηλιάδη, έκθεση με τα ευρήματά της. 
Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψε ότι στην πλειοψηφία 
τους οι αποθήκες πυρομαχικών δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές 
ασφαλείας. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίστηκε έχει σχέση με τις αποστάσεις 
που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων και των 
κατοικημένων περιοχών. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις όπου 
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, ή οπλισμός, ήταν αποθηκευμένα σε μη 
προβλεπόμενους χώρους. 
Προτείνω λοιπόν, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. να εισηγηθεί προς το ΥΠ.ΑΜ. την 
σύσταση ανάλογης Ειδικής Επιτροπής όπου θα συμμετέχει και 
εκπρόσωπος της Γ.Γ.Π.Π.. Τα κύρια έργα της Ειδικής Επιτροπής θα πρέπει 
να είναι, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων 
αποθήκευσης, διαφύλαξης, παρακολούθησης και συντήρησης των 
πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και καυσίμων, των μέτρων ασφαλείας, 
της καταλληλότητας των χώρων και εγκαταστάσεων και κυρίως η 
ασφάλεια του προσωπικού και του πληθυσμού σε παρακείμενους χώρους. 
3. Όπως προέκυψε από την ανάλυση που προηγήθηκε, οι σημαντικότεροι 
όροι που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών και 
εκρήξεων σε χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, είναι η πρόβλεψη 
κατά το δυνατόν των συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα και 
ο προσδιορισμός των επιπτώσεων που δύναται να επιφέρουν στο ευρύτερο 
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ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι στόχοι αυτοί προσεγγίζονται μέσω της 
εκτίμησης της επικινδυνότητας ( διακινδύνευσης ) είτε με ποιοτικές είτε με 
ποσοτικές τεχνικές εκτίμησης κινδύνου. 
Στον Πολιτικό τομέα η διαδικασία αυτή ακολουθείται κατά εφαρμογή των 
διατάξεων της Οδηγίας SEVEZO, όχι όμως και στο χώρο των ΕΔ ο οποίος 
κυρίως επικεντρώνεται στην σύνταξη και εφαρμογή εσωτερικών 
εσωστρεφών σχεδίων που περιορίζονται εντός των εγκαταστάσεων των 
στρατιωτικών μονάδων. 
Προτείνω λοιπόν, να υιοθετηθούν από την Ηγεσία των ΕΔ ανάλογες 
διαδικασίες με αυτές της οδηγίας SEVEZO, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι 
οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της. 
Ανεξάρτητα από την μεθοδολογική προσέγγιση που θα υιοθετεί, η 
ανάλυση κινδύνου πρέπει να οδηγεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: 
► Προσδιορισμός των τμημάτων που είναι σημαντικοί για την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων. 
► Προσδιορισμός (εντοπισμός) των πηγών κινδύνου (εσωτερικών και 
εξωτερικών). 
► Εκτίμηση των επιπτώσεων από την πιθανή εκδήλωση ατυχήματος 
μεγάλης έκτασης. 
► Υπολογισμός του βαθμού εφαρμογής και αξιολόγησης επάρκειας των 
προληπτικών μέτρων και των μέτρων ελέγχου λειτουργίας και 
περιορισμού των επιπτώσεων. 
4. Οι χώροι αποθήκευσης εκρηκτικών υλών είναι χώροι υψηλού κινδύνου 
και συνεπώς είναι απαραίτητη η διενέργεια μιας προκαταρκτικής 
ανάλυσης κινδύνου. Η προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου πρέπει να 
προσδιορίζει τα τμήματα της εγκατάστασης που είναι σημαντικά για την 
ασφάλεια. Τα τμήματα αυτά χαρακτηρίζονται από τις ποσότητες και τις 
εγγενείς ιδιότητες των υλών που αποθηκεύονται σε αυτά ή/και από τις 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα.. Συνεπώς είναι τα τμήματα που πρέπει 
να γίνει μια πιο λεπτομερής και εκτενής ανάλυση κινδύνου. Τα δεδομένα 
και τα συμπεράσματα (lessons learned) από παρελθόντα περιστατικά και 
από την εμπειρία λειτουργίας τέτοιων μονάδων συμβάλουν αποφασιστικά 
στην εφαρμογή της επιλεγόμενης μεθόδου εξέτασης κινδύνου καθώς και 
στα αποτελέσματα αυτής . 
Προτείνω λοιπόν την τήρηση ενός σχετικού καταλόγου με ατυχήματα που 
έχουν προκληθεί σε μονάδες παρεμφερούς δραστηριότητας (αποθήκευσης 
και διεργασιών). Ο κατάλογος αυτός πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται-
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εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα (inputs) και να αποτελεί συνεχώς 
αντικείμενο μελέτης (case study) και εκπαίδευσης από όλους τους 
εμπλεκόμενους. Η τήρηση του καταλόγου αυτού είναι σχετικά εύκολη 
διαδικασία καθώς η διεθνής και η ελληνική βιβλιογραφία είναι πλούσιες 
στο σχετικό υλικό. 
5. Όπως ήδη αναφέρθηκε (Κεφ. εκπαίδευση προσωπικού) οι υπεύθυνοι 
ασφαλείας των χώρων αποθήκευσης εκρηκτικών υλών οφείλουν να 
συγκροτούν ομάδες πυροπροστασίας/επέμβασης από το υπάρχον 
προσωπικό και να μεριμνούν για την εκπαίδευση τους. Σχετικά με την 
εκπαίδευση αυτών προτείνω τα εξής: 
α. ‘Όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης να διδαχθούν αρχικά από αξιωματικό 
της Π.Υ.. 
β. Τα ίδια μαθήματα να διδάσκονται επί ένα χρόνο μια φορά το μήνα από 
τον αρχηγό πυροπροστασίας βάσει καταρτιζόμενου από αυτόν 
προγράμματος, ανάλογα των κρατουσών συνθηκών. 
γ. Από τον δεύτερο χρόνο ανά τρίμηνο. 
δ. Οι εσωτερικές ασκήσεις να πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο 
τουλάχιστον. 
ε. Να πραγματοποιούνται έκτακτοι συναγερμοί για την διατήρηση – 
δοκιμασία της ετοιμότητας σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του τριμήνου. Οι 
συναγερμοί αυτοί πρέπει να γίνονται σε όλες τις συνθήκες ( νυχτερινές, 
παγετοί κ.α.). 
6. Προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων Φορέων για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων σε 
χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών ευθύνης ΕΔ, προτείνω να 
καθιερωθεί σε ετήσια βάση υποχρεωτική η πραγματοποίηση κοινής 
άσκησης πεδίου (field/on site/on scene exercises) επιπέδου πλήρους 
ανάπτυξης/κλίμακας (full scale). Στις ασκήσεις αυτές θα πρέπει να 
συμμετέχουν, εκτός της Π.Υ. και των στρατιωτικών δυνάμεων, κατά 
ελάχιστον η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
της οικείας αποκεντρωμένης Περιφέρειας. Οι ασκήσεις αυτού του τύπου 
προϋποθέτουν την σύσταση κοινής (μικτής) Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης 
(Ο.ΣΧ.Α) και κοινού Διευθύνοντος (Δ.Ε.Α. ή ΔΙΕΥΘ.ΕΠ) και 
Ασκούμενου (Α.Ε.Α.) Επιτελείου. Στις ασκήσεις πλήρους κλίμακας 
συμμετέχει σημαντικό ποσοστό διαθέσιμων πόρων (προσωπικό-μέσα- 
εξοπλισμός) όλων ή των περισσοτέρων εμπλεκόμενων Φορέων και με 
περιορισμένο αριθμό παραδοχών-προσομοιώσεων. 
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Στις ασκήσεις αυτές θα πρέπει να ελέγχεται μέρος των κάτωθι 
λειτουργιών (δέσμες δράσεων): 
► Επικοινωνίες και διαχείριση πληροφοριών (αρχική ειδοποίηση, 
αξιολόγηση συμβάντος, ενημέρωση κοινού-επικοινωνιακή διαχείριση 
κλπ.). 
► Διοίκηση, έλεγχος και συντονισμός των επιχειρήσεων (Δ-ΕΣΕ). 
► Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων . 
► Κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) και διαδικασίες επιχειρήσεων (ΔΙ.ΕΠ.) 
για τον έλεγχο και την καταστολή του συμβάντος καθώς και την παροχή 
υπηρεσιών προς τους πολίτες . 
► Λειτουργίες περί διεθνών περιφερειακών οργανισμών (ΝΑΤΟ κ.α.), 
διμερών συμφωνιών και νομοθεσίας της Ε.Ε. . 
7. Από την εμπειρία μου ως ελεγκτής μελετών πυρασφαλείας και 
επιθεωρητής εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην οδηγία Sevezo, έχω 
διαπιστώσει κάποιες ελλείψεις-αδυναμίες με σημαντικότερες τις εξής: 
α. Όπου από τη νομοθεσία επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων 
συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο, 
αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, ανιχνευτικό σύστημα κ.λπ.), αυτή πρέπει 
να συνοδεύεται από την υποβολή τεχνικής περιγραφής για τον τρόπο 
λειτουργίας τους από αρμόδιο κατά το νόμο τεχνικό επιστήμονα . Για την 
μελέτη και κατασκευή των μόνιμων συστημάτων θα ακολουθούνται τα 
εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. 
β. Τα σημεία υδροληψίας του υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου 
(μόνιμου ή μη ) πρέπει να καλύπτουν και τους τυχόν υπαίθριους χώρους 
που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση. Κάθε σημείο των υπό προστασία 
χώρων να μην απέχει από το πλησιέστερο σημείο υδροληψίας απόσταση 
μεγαλύτερη των 20 μέτρων. 
8. Τέλος τα συμπεράσματα της έρευνας του Οργανισμού Επιθεώρησης 
Φορητών Όπλων (Smalls Arms Survey) , θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη από τους αρμοδίους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς τυχόν 
περιστολή των δαπανών για τον έλεγχο και επιθεώρηση των πυρομαχικών 
μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις και στη χώρα μας. 
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Πίνακας 1: Οι περισσότερο γνωστές εκρηκτικές ύλες με τα 
ευρύτερα γνωστά ονόματα τους, τις συντομογραφίες τους, τους 
μοριακούς τους τύπους καθώς και η ταχύτητα εκρήξεως τους. 
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