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Απιθμόρ 25 

 ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΗΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2006 ΔΩ 2014 
__________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14(ζη)  

 
60(Η) ηνπ 2006 
95(Η) ηνπ 2009 
44(Η) ηνπ 2012 

      188(I) ηνπ 2014. 

Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 
14 (ζη) ησλ πεξί ησλ Σερληηψλ Ορεκάησλ Νφκσλ ηνπ 2006 έσο 2014, εθδίδεη ην αθφινπζν 
Γηάηαγκα. 

 
πλνπηηθφο ηίηινο. 

  
1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ησλ Σερληηψλ Ορεκάησλ (Πηζηνπνηεηηθφ 
Βαζηθήο θαη Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο Σερλίηε πζηεκάησλ Τγξαεξηνθίλεζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2015. 

Δξκελεία. 2.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 
 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ησλ Σερληηψλ Ορεκάησλ Νφκνπο ηνπ 2006 έσο 2014, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

      (2) Όξνη, πνπ δελ απαληψληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε 
απηνχο ζην Νφκν. 

Πηζηνπνηεηηθφ 
βαζηθήο 
εθπαίδεπζεο.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ βαζηθήο εθπαίδεπζεο ρνξεγείηαη ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη επηηχρεη ζε ζρεηηθή εμέηαζε. 

Απαηηήζεηο γηα ην 
εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα. 

4.-(1) Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέρεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο 
νξγαληζκνχο θαη ρσξίδεηαη ζε ζεσξεηηθφ κέξνο θαη πξαθηηθφ κέξνο. 

     (2) Σν πξαθηηθφ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), είλαη 
δηάξθεηαο πελήληα πέληε (55) ηνπιάρηζην σξψλ, εθ ησλ νπνίσλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο 
ηξηάληα νθηψ (38) ηνπιάρηζην σξψλ θαη πεξηιακβάλεη θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 
πγξαεξηνθίλεζεο απφ θάζε εθπαηδεπφκελν μερσξηζηά, ελψ ην ζεσξεηηθφ κέξνο, πνπ αλαθέξεηαη 
ζην ίδην εδάθην, είλαη δηάξθεηαο ζαξάληα πέληε (45) ηνπιάρηζην σξψλ.  



     (3) Ο κέγηζηνο αξηζκφο εθπαηδεπνκέλσλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηαπηφρξνλα ην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα δελ μεπεξλά ηνπο δεθαπέληε (15) γηα ην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη ηνπο πέληε (5) γηα ηελ 
πξαθηηθή εθπαίδεπζε.  

Γηδαθηέα θαη 
εμεηαζηέα χιε. 
Παξάξηεκα. 

5. Ζ δηδαθηέα θαη εμεηαζηέα χιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 
ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

Δμεηαζηηθφ δνθίκην. 6.  Σν εμεηαζηηθφ δνθίκην απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

Πηζηνπνηεηηθφ 
εηδηθήο 
εθπαίδεπζεο. 

7.-(1) Πηζηνπνηεηηθφ εηδηθήο εθπαίδεπζεο ρνξεγείηαη απφ θαηαζθεπαζηή ζπζηεκάησλ 
πγξαεξηνθίλεζεο ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη εθπαίδεπζε δηάξθεηαο δεθαέμη (16) σξψλ.  

     (2) Σν Πηζηνπνηεηηθφ εηδηθήο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

          (α)  ην ινγφηππν θαη ζθξαγίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
 

         (β)  ηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθπαίδεπζε, 

          (γ)  ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε ψξεο, 

          (δ)  ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, 

          (ε)   ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ, 
 

        (ζη) ην φλνκα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ εθπαηδεπηή θαη πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη εθ κέξνπο   
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

         (δ)   βεβαίσζε φηη ην πξφζσπν πνπ έηπρε ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα αλαιακβάλεη θαη 
δηεθπεξαηψλεη ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ζπζηήκαηνο πγξαεξηνθίλεζεο: 

      Ννείηαη φηη, ζην Πηζηνπνηεηηθφ εηδηθήο εθπαίδεπζεο δένλ λα επηζπλάπηεηαη θαη βεβαίσζε απφ 
ηνλ θαηαζθεπαζηή φηη ν εθπαηδεπηήο είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηνλ ίδην γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο 
πνπ αθνξά ζηα  ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ηνπ. 

__________________ 

Έγηλε ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2015 
 

ΜΑΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, 
Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
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Παξάξηεκα Η 
(Παξάγξαθνο 5) 

Γηδαθηέα θαη Δμεηαζηέα χιε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηερληηψλ ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ  
2. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ  

1. Υξήζεηο ηνπ LPG  
2. Ηδηφηεηεο ηνπ LPG  
3. Φπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά  
4. Τγξαέξην θαη νρήκαηα 
5. Αζθαιείο ρεηξηζκφο ηνπ LPG  

3. ΝΟΜΗΚΔ ΒΑΔΗ  
1. Απαηηήζεηο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνπο Σερλίηεο Ορεκάησλ 
2. Απαηηήζεηο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο ζε νρήκαηα  
3. Οδεγία ECE R67 γηα νρήκαηα πγξαεξίνπ (LPG)  
4. Οδεγία ECE R115 γηα ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο LPG 
5. Πξφηππν γηα απαηηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο CYS EN 12979:2002 
6. Τπνρξεσηηθά εμαξηήκαηα εγθαηάζηαζεο LPG βάζεη ηεο νδεγίαο ECE R67  
7. Απαηηήζεηο γηα έγθξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο βάζεη 

ηεο νδεγίαο ECE R67  
8. Πξφζζεηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο πγξαεξηνθίλεζεο βάζεη ηεο νδεγίαο ECE R67 

4. ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΤΓΡΑΔΡΗΟΚΗΝΖΖ LPG  
4.1 ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ LPG - ΒΔΝΕΗΝΖ 

1. Σερλνινγία εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο  
2. Γεληέο ζπζηεκάησλ LPG  
3. πζηήκαηα εγθαηάζηαζεο LPG  
4.  πζηήκαηα κε θαξκππξαηέξ (Ventouri)  
5.  πζηήκαηα ςεθαζκνχ κνλνχ ζεκείνπ (κε ηξηνδηθφ θαηαιχηε)  
6. πζηήκαηα παξάιιεινπ/ηαπηφρξνλνπ ςεθαζκνχ πνιιαπιψλ ζεκείσλ (multipoint)  
7.  πζηήκαηα ζεηξηαθνχ ςεθαζκνχ πνιιαπιψλ ζεκείσλ  
8. Τγξφο ςεθαζκφο LPG  
9. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ έκκεζνπ πγξνχ ςεθαζκνχ  
10. πζηήκαηα άκεζνπ πγξνχ ςεθαζκνχ (Direct Injection-DI)  
11. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ άκεζνπ πγξνχ ςεθαζκνχ 

              4.2 ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ LPG – ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 
1. χληνκε ηζηνξία γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεηξειαίνπ κε LPG 
2. Σν LPG  σο ζπκπιήξσκα ηνπ πεηξειαίνπ 
3. χγρξνλα πζηήκαηα Αλάκημεο Πεηξειαηνθηλεηήξσλ κε LPG 
4. Γηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο LPG γηα Πεηξειαηνθηλεηήξεο  

5. ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΚΑΤΗΜΟΤ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 
1. Πεξηγξαθή δεμακελψλ πγξαεξίνπ-ηχπνη θαη ηερλνινγία 
2. εκάλζεηο δεμακελήο 
3. Δπηινγή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε δεμακελήο ζην φρεκα 
4. Πιήξσζε δεμακελήο 
5. Σχπνη ζηνκίσλ ,ζσιελψζεηο θαη δηάηαμε πιήξσζεο δεμακελήο 
6. Σνπνζέηεζε ζηνκίνπ θαη ζσιήλσζεο πιήξσζεο 
7. σιήλσζε παξνρήο-ηνπνζέηεζε 
8. σιελψζεηο δηαθπγήο πγξαεξίνπ 
9. Πνιπβαιβίδα ή βαιβίδα πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ- Σνπνζέηεζε, ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο   
10. Ζιεθηξηθέο θαισδηψζεηο πνιπβαιβίδαο 
11. Αεξνζηεγέο πεξηθάιπκκα 
12. Άιιεο βαιβίδεο αλεμάξηεηεο  ή ζαλ κέξνο ηεο πνιπβαιβίδα 

1. Μνλάδα πιήξσζεο θαη ελδεηθηηθφ ζηάζκεο θαπζίκνπ  
2. Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο 
3. Βαιβίδα δηαθνπήο πιήξσζεο ζην 80% 
4. Βαιβίδα παξνρήο – ειεθηξνκαγλεηηθή  
5. Βαιβίδα παξνρήο - ρεηξνθίλεηε  
6. Βαιβίδα εθηφλσζεο – ππεξπίεζεο  
7. Βαιβίδα αζθαιείαο - ζεξκηθή  
8. Βαιβίδα ππεξξνήο- δηάηαμε πεξηνξηζκνχ ηεο ξνήο 

13. Αληιία θαπζίκνπ γηα ηα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ θηλεηήξα κε πγξφ πγξαέξηo 

6. ΤΝΓΔΖ ΠΗΩ ΜΔΡΟ ΜΔ ΔΜΠΡΟ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
1. Δπηινγή ζσιελψζεσλ  
2. Σνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε θαισδίσλ θαη ζσιελψζεσλ 
3. Σνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία δηαθφπηε επηινγήο θαπζίκνπ 
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7. ΒΑΛΒΗΓΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ-σιελνεηδήο βαιβίδα ή ειεθηξνβαιβίδα. 
1. Λεηηνπξγία 
2. Σνπνζέηεζε 
3. Φίιηξν 
4. πλδεζκνινγία θαισδίσλ 

8. ΔΞΑΔΡΗΩΣΖ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΣΖ ΠΗΔΖ  
1. Πεξηγξαθή εμαεξησηή θαη ξπζκηζηή πίεζεο-ηχπνη θαη ηερλνινγία ζηαδίσλ 
2. Λεηηνπξγία 
3. Σνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ζην φρεκα 
4. Ρπζκίζεηο πίεζεο 
5. Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ή πίεζεο 
6. χλδεζε ζσιελψζεσλ πγξαεξίνπ θαη ςπθηηθνχ πγξνχ 
7. χλδεζε θαισδίσλ 

9. ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΗΟΤ LPG 
1. Υαξαθηεξηζηηθά 
2. Σνπνζέηεζε -ζπλδεζκνινγία 
3. Γηάξθεηα δσήο 
4. εκάλζεηο θίιηξνπ 

10. ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΝΑΚΟΤΦΗΖ ΠΗΔΖ ΩΛΖΝΑ ΑΔΡΗΟΤ 
1. Λεηηνπξγία 
2. Σνπνζέηεζε-ξπζκηζε 

11. ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΓΥΤΖ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ- ΔΓΥΤΣΖΡΔ Ή ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ 
1. Σχπνη Δγρπηήξσλ 
2. Αξρέο ιεηηνπξγίαο-ραξαθηεξηζηηθά 
3. Σνπνζέηεζε 
4. Ζιεθηξνβάλεο θαη ειεθηξνβαιβίδεο  
5. Πιεπξηθήο ξνήο  
6. Κάζεηεο ξνήο 
7. πλδεζκνινγία εγρπηήξσλ- χλδεζε θαισδίσλ 
8. Αθξνθχζηα ςεθαζκνχ θαη ηνπνζέηεζε 
9. Γνζνκεηξηθή κνλάδα αεξίνπ θαπζίκνπ 
10. Αηζζεηήξαο πίεζεο ή ζεξκνθξαζίαο 

12. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (ECU) LPG 
1. Ο ξφινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 
2. Σνπνζέηεζε  
3. πλεξγαζία κε ηελ κνλάδα ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο 
4. Καισδίσζε-πλδεζκνινγία 
5. ήκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα 
6. Αηζζεηήξαο ι 
7. Πξνγξακκαηηζκφο θαη ξχζκηζε ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 

13. ΛΗΠΑΝΖ ΒΑΛΒΗΓΩΝ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ  
1. Πεξηγξαθή θαη ιεηηνπξγία ζχζηεκα ιίπαλζεο  
2. χζηεκα ιίπαλζεο βαιβίδσλ άκεζεο ηνπνζέηεζεο ζηε δεμακελή αεξηνχ  
3. Γνζνκεηξηθέο ζπζθεπέο ιίπαλζεο κε ππνπίεζε  
4. Ζιεθηξνληθά ειεγρφκελν ζχζηεκα ιίπαλζεο – VALVE PROTECTOR  
5. Ζιεθηξνληθά ειεγρφκελν ζεηξηαθφ δνζνκεηξηθφ ζχζηεκα ιίπαλζεο - VALVE PROTECTOR 

SEQUENTIAL  
6. Ζιεθηξνληθά ειεγρφκελν ζχζηεκα κε δνζνκεηξηθή κνλάδα θαη αληιία (ζχζηεκα VALVECARE ηεο 

PRINS)  
7. Γφθηκεο θηλεηήξσλ - κε θαη ρσξίο ζχζηεκα ιίπαλζεο  

14. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ LPG 
1. Ζιεθηξηθή-κεραληθή ζπλδεζκνινγία ζπζηεκάησλ δηπινχ θαπζίκνπ  
2. Γηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγίαο ζπζηεκάησλ LPG 

15. ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΤΓΡΑΔΡΗΟΚΗΝΖΖ 
1. Αξρηθφο έιεγρνο  ζπζηεκάησλ ππνςήθηνπ νρήκαηνο 
2. Αμηνιφγεζε νρήκαηνο γηα εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πγξαεξηνθίλεζεο   
3. Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο ζε φρεκα κεγάιεο ειηθίαο 
4. Μεηαηξνπή βελδηλνθίλεηνπ νρήκαηνο ζε θίλεζε κε πγξαέξην  
5. Σνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε ζηνηρείσλ εγθαηάζηαζεο αεξίνπ LPG ζην φρεκα  
6. Σνπνζέηεζε δεμακελήο θαπζίκνπ 
7. Σνπνζέηεζε δηάηαμε πιήξσζεο  
8. Σνπνζέηεζε βαιβίδσλ ή/θαη πνιπβαιβίδαο 
9. Σνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ 
10. Σνπνζέηεζε εγρπηήξσλ θαη αθξνθπζίσλ πνιιαπιήο εηζαγσγήο  
11. πλδεζκνινγία θίιηξσλ θαη θαισδίσλ ειεθηξνληθήο κνλάδαο (εγθεθάινπ) LPG 
12. Μεηαηξνπή πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο ζε θίλεζε κε πγξαέξην 
13. Ρχζκηζε ειεθηξνληθήο κνλάδαο (εγθεθάινπ) LPG 
14. Σνπνζέηεζε δηαθφπηε επηινγήο θαχζηκνπ  
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15. Απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαηά ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία (πξνγξακκαηηζκφο-ξχζκηζε)  
16. Έιεγρνο φισλ ησλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο  
17. Γηεμαγσγή αξρηθψλ θαη ηειηθψλ ηεζη δηαξξνήο 
18. Έιεγρνο ζην δξφκν 

16. ΓΗΑΓΝΩΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΒΛΑΒΩΝ  
1. Δξγαιεία θαη ζπζθεπέο 
2. πζθεπέο πξνγξακκαηηζκνχ (θαιηκπξάξηζκα-ξχζκηζε)  
3. πζθεπέο δηάγλσζεο βιαβψλ θαη ειέγρνπ  
4. πζθεπή αλίρλεπζεο δηαξξνψλ LPG  
5. Πιεξνθνξίεο ειεγρφκελσλ ζπζηεκάησλ/εμαξηεκάησλ LPG  
6. Γηαθφπηεο επηινγήο θαπζίκνπ (LPG)  
7. εκεία ειέγρνπ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε  
8. Κνπηί δηαζχλδεζεο – παξάιιεισλ κεηξήζεσλ (BREAK-OUT BOX)  
9. Γηαδηθαζία δηάγλσζεο βιαβψλ 
10. Έιεγρνη - Βιάβεο - Πίλαθεο αλαδήηεζεο βιαβψλ  
11. Κσδηθνί δηάγλσζε βιαβψλ  
12. Έιεγρνο ππνπίεζεο 

17. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ /ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
1. Έιεγρνη νρήκαηνο κε ζχζηεκα πγξαεξηνθίλεζεο 
2. Πεξηνδηθνί έιεγρνη ζπζηήκαηνο πγξαεξηνθίλεζεο – νπηηθνί έιεγρνη 
3. πληήξεζε απηνθηλήησλ εμνπιηζκέλσλ κε ζχζηεκα LPG  
4. Πξφγξακκα πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο  
5. Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ αεξίνπ  

18. ΚΗΝΓYΝΟΗ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΣΖ 
ΤΓΡΑΔΡΗΟΚΗΝΖΖ 

1. Μέηξα αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αεξίσλ θαπζίκσλ  
2. Αζθάιεηα νρεκάησλ αεξηνχ LPG  

19. ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΔΡΜΔΣΡΖ ΥΡΖΖ ΣΩΝ 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 
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