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ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Α1.   ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 

Το παρόν έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχετευτικότητας αποχέτευσης των όμβριων 

υδάτων στον κεντρικό τομέα του οικισμού Χρυσούπολης με την κατασκευή τμήματος δικτύου 

ομβρίων, δεξαμενών και αντλιοστασίου καθώς και καταθλιπτικού αγωγού ώστε να 

αποσυμφορηθεί υδραυλικά το υφιστάμενο δίκτυο και να αντιμετωπισθεί με τον κατά το 

δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο η αποχέτευση των ομβρίων της οδού Εγνατίας. 

 
Α2.   ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
ΟΔΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
Α3.   ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Κωδ. 
Τμ. 
Έργου 

Κωδ. 
Μέρους 

Κατασκευή Νο Άδειας 
/Σύμβ. 

Ημ/νία Έγκρ. Ιδιοκτήτης % Ημ.Κτήσης Σχέδια             

1      ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 100   

 
 
Α4.   ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 
 

A/A Όνομα Ιδιότητα Έδρα Ημερομηνία             

1 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Δ.ΝΕΣΤΟΥ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ  

 



ΤΜΗΜΑ Β - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Β1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ενίσχυση της παροχετευτικότητας αποχέτευσης των όμβριων 

υδάτων στον κεντρικό τομέα του οικισμού Χρυσούπολης, με σημείο εκκίνησης τον κόμβο 

δυτικά, επί της Περιφερειακής οδού του οικισμού και σημείο πέρατος - κατάληξης τον κυκλικό 

κόμβο στο κέντρο της πόλης. 

 

Β2.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
 
ΟΔΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
 
Β3.   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 
 
 
Β4.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Η οδός Εγνατίας έχει μήκος περί το 1km. Αποτελεί κεντρική αρτηρία της πόλης της 
Χρυσούπολης. Η εκκίνηση του οδικού τμήματος γίνεται επί της περιφερειακής οδού, με μορφή 
απλής συμβολής, υπό γωνία 52°, εκτός των επιτρεπόμενων ορίων των εγκεκριμένων 
προδιαγραφών. Η οδός έχει ανά τακτά διαστήματα διασταυρώσεις του εγκάρσιου δικτύου. Οι 
τοπικές εγκάρσιες οδοί συμβάλλουν στην κύρια με απλή διασταύρωση. 
Στο πέρας της χάραξης η οδός καταλήγει στον κεντρικό κυκλικό κόμβο του οικισμού. Ο 
κόμβος αυτός υποδέχεται τις συμβολές 6 οδών (οδός προς Κεραμωτή, Ελ.Βενιζέλου, Μαριού, 
Ποντιάδος - Μιαούλη, Ελ.Βενιζέλου, Εγνατία) που διατρέχουν τον οικισμό και οδηγούν σε 
περιοχές εντός και εκτός του οικισμού 
Οι ταυτόχρονες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν είναι η αναβάθμιση της οδού, ώστε να 
αποκτήσει: 
- λειτουργικότητα, σύμφωνη με τις νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας των κατοίκων 
του οικισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις των δομημένων περιοχών 
- αισθητική σύγχρονων αντιλήψεων 
- ελκυστικότητα χρήσεων από πεζούς και ποδηλάτες 
- ασφαλή κίνηση πεζών, οχημάτων, ποδηλατιστών (διαπλάτυνση πεζοδρομίων όπου 
είναι εφικτό, ποδηλατολωρίδες, κλπ) 
- υδραυλική αποχέτευση των ομβρίων, που δημιουργούν προβλήματα στην περιοχή του 
έργου 
Στον οικισμό της Χρυσούπολης κατά τις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων παρατηρείται 
πλημμυρικό φαινόμενο στα καταστρώματα των οδών του κέντρου της. Αυτό οφείλεται στις 
μικρές κλίσεις των οδών και τη μορφολογία του εδάφους που δημιουργούν αρκετά χαμηλά 
σημεία στον οικισμό, καθώς και στο μη αποδοτικό υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. 
Η Χρυσούπολη χωρίζεται σε 3 ζώνες οι οποίες καθεμία ξεχωριστά αποχετεύονται στις 
τάφρους περιμετρικά του οικισμού. 
Με τη μελέτη που συνοδεύει το παρόν έργο αντιμετωπίζεται το πλημμυρικό φαινόμενο της 
ζώνης 1. Η ζώνη 1 έχει έκταση 1.48 km2. Η παροχή της υπόψη ζώνης υπολογίστηκε με την 
ορθολογική μέθοδο στα 16.5 m3/sec με χρόνο συρροής tc=0.54h για περίοδο επαναφοράς 
Τ=50 έτη. 
Το κύριο δίκτυο αποχέτευσης της ζώνης 1,  διέρχεται κάτω από την οδό Εγνατίας, στο οποίο 
καταλήγει το μεγαλύτερο τμήμα της. Παραλαμβάνει όμβρια από τις γύρω οδούς καθώς και τον 
μεγαλύτερο όγκο υδάτων του κυκλικού κόμβου και της οδού Μαριού, θέσεις στις οποίες η 
συγκέντρωση ομβρίων είναι πιο έντονη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε ενδείξεις για το 
μέγεθος και το σχήμα του συλλεκτήριου αγωγού που οδηγεί τα όμβρια στην τάφρο δυτικά του 
οικισμού. 
Η οδός Εγνατίας αναπλάθεται με στόχο την αποδοτική χρήση του δημόσιου χώρου και την 
πρόβλεψη εγκατάστασης υποδομών που βοηθούν σε ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής 



κινητικότητας με την κατασκευή ποδηλατοδρόμου και την ανάπτυξη πεζοδρομίων εκατέρωθεν 
της οδού μετά την κατάργηση της κεντρικής νησίδας που έχει μικρή αποδοτικότητα. 
Προβλέπεται από τον κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Μαριού – Καραμανλή – 
Εγνατίας- Βενιζέλου και Δεληκάκη, να κατασκευαστεί αγωγός διαμέτρου D800mm ο οποίος 
θα συνδεθεί στο φρεάτιο πλησίον του κυκλικού κόμβου και θα διανύει την οδό Καραμανλή 
μέχρι το ύψος της οδού Αμύντα. Στη συνέχεια θα οδεύει δια της οδού Αμύντα μέχρι τη 
συνάντησή της με την οδό Εγνατίας όπου στρέφει ανατολικά και στην συνέχεια καταλήγει σε 
ένα σύστημα τριών δεξαμενών σε σειρά. 
Από τις δεξαμενές με αντλίες μεγάλων παροχών τα όμβρια θα οδεύουν προς τον αποδέκτη 
(Δυτική Τάφρος), μέσω δύο καταθλιπτικών αγωγών διαμέτρου D450mm. 
 
Β5.   ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Κατηγορία Τίτλος Παραδοχής Είδος Παραδοχής Τιμή             

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΔ 696/74             

  ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 40 έτη 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1,5 

  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΚΗ 
(κατ/εκτ) 

180 - 250 

  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗ 
(κατ/εκτ) 

210 - 300 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

0,8 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ 3 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Ως ΠΔ 696/74 

  min ΔΙΑΤΟΜΗ Φ200 

  max ΔΙΑΤΟΜΗ Ω 1000/1750 

  ΥΛΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ HDPE, Σκυρόδεμα 

  ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Πλακίδια κεραμικά 

  min ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ Qπ/10 (m/sec) 0,3 

  max ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ (m/sec) 6 

  ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΟΜΩΝ KUTTER 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΛΕΚΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

0,30 - 0,50 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

0,70 - 0,80 

  ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΡΟΧΩΝ 1/10 - 1/5 

  min ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ (m) 0,8 

  min ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΑΡΕΙΩΝ 
(m) 

0,35 

2. ΔΙΚΤΥΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  

2.1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣEIΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΧΩΡΩΝ 

 200 Lux, Φωτισμός 
Ασφαλείας 10 Lux 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

0,8 

 
2 .  
 
Κατηγορία Τίτλος Παραδοχής Είδος Παραδοχής Τιμή             

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΔ 696/74             

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΔ 696/74 

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΓΣΑ 87 

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΓΣΑ 87 

2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΣ 103/1Ε60-62/OMOE-X 

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΣ 103/1Ε60-62/OMOE-X 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΟΔΟΥ KATA 
TMHMATA 

I - A,I - B 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΟΔΟΥ KATA 
TMHMATA 

I - A,I - B 



  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 120,100 

  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 120,100 

  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 80,73 

  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 80,73 

  min ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

500,350 

  min ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

500,350 

  min ΑΚΤΙΝΑ ΚΥΡΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 16000,9000 

  min ΑΚΤΙΝΑ ΚΥΡΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 16000,9000 

  min ΑΚΤΙΝΑ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 8000,5000 

  min ΑΚΤΙΝΑ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 8000,5000 

  max ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΚΛΙΣΗ (%) 3 - (4. 5) 

  max ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΚΛΙΣΗ (%) 3 - (4. 5) 

  max ΕΠΙΚΛΙΣΗ (%) 6 

  max ΕΠΙΚΛΙΣΗ (%) 6 

  min ΜΗΚΟΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 200,150 

  min ΜΗΚΟΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 200,150 

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 3.1 ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΟΔΟΥ min ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΛΙΣΗ ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

0,04 

  min ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚOΥ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

0,20 m/s 

  ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 0,30-0,40 m 

 3.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΟΔΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

0.86 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

0,55 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

0,27 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ 

0,20-0,38 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΟΜΟΕ ΑΣΚΟ 1.4.3 

  ΧΡΟΝΟΙ ΣΥΡΡΟΗΣ 10-38 min 

  ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

Manning 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΑΓΩΓΩΝ 

ΟΜΟΕ ΑΣΚΟ 1.5.1 

  max ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟHΣ ΟΜΟΕ ΑΣΚΟ 1.5.1 

  max ΒΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΟΕ ΑΣΚΟ 1.5.2 

  max ΒΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΦΡΩΝ ΟΜΟΕ ΑΣΚΟ 1.5.3 

  max ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ 
ΥΔΡΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

3 mm 

4. ΔΙΚΤΥΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΟΔΟΥ  

4.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ CIE KAI 
ΦΕΚ 573/9/9/1988 

  MEΣΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  Lav 

2 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ Uo 0.4 

  ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ U 0.7 

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ G 6 

  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΑΜΒΩΣΗΣ Τ.Ι. 10 

  ΥΨΟΣ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 9m 

  ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΤΩΝ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

20m 

  ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

VDE 

  ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

10mm² 

  ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

25mm² 

 4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΝΥΥ 

  ΥΛΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 

  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ PILLAR ΔΙΑΝΟΜΗΣ - 

  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ 0,40 Χ 0,40Χ 0,020 



  ΥΛΙΚΟ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥΜΠΟ 

 4.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ KATHΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ Α -  Δρόμος με διαχωριστική 
νησίδα, χωρις επίπεδες αλλά 
μόνο ανισόπεδες 
διασταυρώσεις τελείως 
κλειστός εκατέρωθεν. 
Καθόλου πεζοί. 

  ΤΥΠΟΣ ΟΔΟΣΤΡΟΜΑΤΟΣ ASPHALT CIE R3 

  ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΝΑ Υ.Π. 400W 

 
Β6.   ΣΧΕΔΙΑ 'ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ' 
 
Θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου



ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Γ1.   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Δίκτυο Θέση Σχέδια Σήμανση             

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ \ΔΙΚΤΥΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  
\ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Πίνακας φωτισμού δίπλα από την εισοδο             
Πίνακας φωτισμού δίπλα από την εισοδο 

  

 
ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 
 
1 .  
 
Δίκτυο Θέση Σχέδια             

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ \ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΟΔΟΥ  \ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Στύλοι οδοφωτισμού ανά 35.00 μ στον άξονα τις 
οδού με junction box στον πόδα μεταξύ ΧΘ 
10+455 έωςΧΘ 12+600 

 

 
2 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Δίκτυο Θέση Σχέδια             

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ \ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  \ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Αντλιοστασίου επιτοίχιος σε μεταλλική σωλήνα. 
Αντιεκρηκτικό κύκλωμα επιτοίχιο στο φρεάτιο 
επίσκεψης κυκλοβόρου 

 

 



 
Γ2.   ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1 .  
 
Υλικό Κίνδυνος Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 

Αλάτι σε μεταλλικές 
κατασκευές, σωληνώσεις, 
Η/Μ εξοπλισμό οδού κυρίως 
ως κατάλοιπο εκχιονισμού 

Επιταχύνει την διάβρωση των 
εκτεθειμένων κατασκευών, 
μείωση χρόνου ζωής, 
κίνδυνος βλαβών 

Μέριμνα για πλύση - 
καθαρισμό των επιμάχων 
σημείων μετά από κάθε 
εφαρμογή 

  

Αμίαντος σε μονώσεις, 
επιχρίσματα, σωλήνες 

Καρκινογόνο υλικό ειδικά 
κατά την εισπνοή 

Επιφαμειακή σταθεροποίηση 
ινών με βαφή. Αφαίρεση. 
Ειδικά μέτρα κατά τον 
χειρισμό του 

  

Απορρίμματα ακάλυπτα ή σε 
μεγάλες ποσότητες και 
μεγάλο χρονικό διάστημα 

Επικίνδυνη η έκθεση σε 
βιολογικούς παράγοντες, 
αυτανάφλεξη, εστία 
ανάπτυξης εντόμων 

Κάλυψη και εν κλειστώ 
αποθήκευση, τακτική και 
συχνή απομάκρυνση, μέτρα 
κατά τον χειρισμό 

  

Δένδρα ως υψηλή βλάστηση 
σε απρόσμενες θέσεις 
(ερείσματα, πλαγιόριζα, 
προσβολή αγωγού) 

Εμπόδια κυκλοφορίας-
ορατότητας, ανύψωση 
οδοστρώματος, επίπονη 
εναλλασόμενη φωτοσκίαση, 
καταπτώσεις επί της οδού 

Τακτική επιθεώρηση. 
Κοπή/εκχέρσωση εντός της 
ζώνης ελέγχου. 

  

Δοχεία απορριμμάτων 
ρυπαρά 

Επικίνδυνη έκθεση σε 
βιολογικούς παράγοντες με 
επιμόλυνση εκ λανθασμένου 
χειρισμού ή εντόμων 

Συχνός καθαρισμός, 
πινακίδες για κλείσιμο κάδων 

  

Καπνός στην σήραγγα ως 
αποτέλεσμα πυρκαγιάς σε 
όχημα 

Μείωση ορατότητας, ασφυξία 
με εισπνοή σε υψηλή 
συγκέντρωση, δημιουργία 
πανικού 

Διατάξεις αποκαπνισμού 
σήραγας με ανιχνευτές 
καπνού, ανεμιστήρες, 
κάμερες κλπ 

  

Καυσαέρια σε συνεχή 
εκπομπή προς άτομα 
διαμένοντα-εργαζόμενα 
συνεχώς πολύ πλησίον της 
οδού 

Βλαπτική σωρευτική δράση 
στον άνθρωπο παραγόντων 
(όζον, ΝΟχ, HC, βενζόλιο, 
μόλυβδος) 

Έλεγχος καυσαερίων, 
αποφυγή γειτνίασης 
δραστηριοτήτων παρά την 
οδό, εργασίες όχι σε ώρες 
αιχμής 

  

Νερό επί καταστρώματος 
λόγω τοπικής αστοχίας 
συστήματος 
αποστράγγισης/αποχέτευσης 
της οδού 

Επικίνδυνη κατάσταση λόγω 
ηυξημένου κινδύνου 
ατυχημάτων (ακινητοποιήσεις 
οχημάτων, υδρολίσθηση κλπ) 

Έκτακτη/τακτική επιθεώρηση. 
Διακοπή κυκλοφορίας ή 
προσωρινή σήμανση. Ταχεία 
αποκατάσταση 

  

Πάγος/χιόνι επί 
καταστρώματος της οδού και 
ειδικά γεφυρών, ένεκα 
αντιξόων καιρικών συνθηκών 

Ατυχήματα λόγω 
ολισθηρότητας, 
ακινητοποίησης οχημάτων 
κλπ 

Τακτική επιθεώρηση. 
Εφαρμογή σχεδίου 
αποχιονισμού. Χρήση άλατος 
κλπ 

  

Στάσιμα ύδατα ως συλλογές 
σε λακούβες, κοιλώματα, 
φραγμένες παροχετεύσεις, 
φρεάτια κλπ 

Εστίες ανάπτυξης 
κουνουπιών επιβλαβείς για 
κατοίκους της περιοχής 

Ταχεία αποκατάσταση 
ζημιών. Τακτική συντήρηση. 
Επιδιορθώσεις κακοτεχνιών 

  

Χόρτα, χαμηλή βλάστηση σε 
άμεση γειτνίαση με την οδό 

Πιθανή μετάδοση πυρίνου 
μετώπου από έξω προς 
διερχόμενα οχήματα 

Αποψίλωση, δημιουργία 
αντιπυρικής ζώνης, 
καθαριότητα 

  

 
 
Γ3.   ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Δράση Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 

Πτώση από ύψος ατόμων ή επισκευαστών 
από απροστάτευτους χώρους (φρεάτια, 
δεξαμενές) 

Μέτρα ασφαλείας στις εργασίες.  
Αποκλεισμός περιοχής με φορητά 
κιγκλιδώματα, ζώνη ασφαλείας 

  

Παράσυρση εργαζομένου από διερχόμενο 
όχημα 

Σήμανση έργων επί της οδού σφήνα 
εκτροπής, εμπόδιο προσπτωσης (όχημα, 
follow-me, μπαριέρα), ανακλαστικό 

  



χιτώνιο 

Σύγκρουση οχήματος συνεργείου ελέγχου, 
συντήρησης, επισκευών με εμπόδιο της 
οδού 

Τακτική συντήρηση οχήματος, τήρηση 
ορίων ταχύτητας, σήμανση εμποδίων 

  

Σύγκρουση οχήματος συνεργείου ελέγχου, 
συντήρησης, επισκευών με άλλο όχημα 
της οδού 

Τακτική συντήρηση οχήματος, τήρηση 
κανόνων ασφαλούς οδήγησης-ορίων 
ταχύτητας, αμυντική οδήγηση 

  

Πτώση υλικών οικοδομικών, εργαλείων, 
εξοπλισμού από το στόμιο φρεατίων 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα 
απομακρύνονται από το φρεάτιο, Το 
προσωπικό θα φέρει κράνος ασφαλείας 

  

Πτώση υλικών από βλάβη στον 
ανυψωτικό εξοπλισμό 

Τακτική συντήρηση, άγκιστρα ασφαλείας, 
καστάνιες, ασφαλή συρματόσχοινα και 
συνδέσειςκάδοι, προφυλακτήρες φρεάτων 

  

Πτώση στο κλιμακοστάσιο ατόμων από 
ολισθηρότητα, κακή εκτίμηση, σκότος, 
πανικό, θραύση βαθμίδων 

Μέτρα ασφαλείας κατά την κάθοδο. 
Έλεγχος βαθμίδων, φωτισμός, 
ανάρτησηση εργαζομένων από την 
επιφάνεια 

  

Πτώση στο ίδιο ύψος ατόμων λόγω 
υλικών στο δάπεδο ή ολισθηρότητας 
χώρων 

Προσεκτική κίνηση με επαρκή φωτισμό, να 
μη διασκορπίζονται υλικά στο δάπεδο 
αγωγών-δεξαμενών, αντιολισθηρά 
υποδήματα 

  

Τραυματισμός ατόμου από εκτίναξη υλικού 
λόγω διερχομένου οχήματος (λίθοι, 
κλατάρισμα, κλαδιά) 

Καθαριότητα οδοστρώματος, μη απόρριψη 
υλικών, ρύθμιση ταχυτήτων διερχόμενης 
κυκλοφορίας, αποστάσεις ασφαλείας 

  

 
2 .  
 
Δράση Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 

Πτώση στο ίδιο ύψος ατόμων λόγω 
υλικών στο δάπεδο ή ολισθηρότητας 
χώρων 

Όχι η άνευ αδείας κατάληψη ή απόρριψη 
υλικών στο δάπεδο. Μέτρα ασφαλείας 
κατά την πλύση. Απομάκρυνση πάγου 

  

Πτώση στο κλιμακοστάσιο ατόμων από 
ολισθηρότητα, κακή εκτίμηση, σκότος, 
πανικό 

Μέτρα ασφαλείας κατά την πλύση. 
Λωρίδες σήμανσης-ολίσθησης βαθμίδων. 
Νυκτερινός φωτισμός 

  

Πτώση υλικών οικοδομικών ή μη από 
πινακίδες, τοίχους αντιστήριξης, πρανή 

Τακτική επιθεώρηση. Επισκευή βλαβών. 
Μέτρα ασφαλείας εργασιών. Αποκόλληση 
επισφαλών όγκων. 

  

Καταπλάκωση ατόμων λόγω υπέρβασης 
αντοχής πλευρικών ή εναέριων 
κατασκευών εκ τυχηματικών δράσεων 

Όχι άνευ αδείας μετατροπές. Τακτική 
συντήρηση. Επιθεώρηση για πρόδρομα 
σημεία. 

  

Σύγκρουση οχήματος συνεργείου ελέγχου, 
συντήρησης, επισκευών με άλλο όχημα 
της οδού 

Τακτική συντήρηση οχήματος, τήρηση 
κανόνων ασφαλούς οδήγησης-ορίων 
ταχύτητας, αμυντική οδήγηση 

  

Σύγκρουση οχήματος συνεργείου ελέγχου, 
συντήρησης, επισκευών με εμπόδιο της 
οδού 

Τακτική συντήρηση οχήματος, τήρηση 
ορίων ταχύτητας, σήμανση εμποδίων 

  

Πτώση από ύψος ατόμων ή επισκευαστών 
από απροστάτευτους χώρους (τοίχοι, 
πρανή, πλαίσια, κιγκλιδώματα) 

Μέτρα ασφαλείας στις επισκευές. 
Συντήρηση εξοπλισμού καθαριότητας. 
Έλεγχος κιγκλιδωμάτων 

  

Τραυματισμός ατόμου από εκτίναξη υλικού 
λόγω διερχομένου οχήματος (λίθοι, 
κλατάρισμα, κλαδιά) 

Καθαριότητα οδοστρώματος, μη απόρριψη 
υλικών, ρύθμιση ταχυτήτων διερχόμενης 
κυκλοφορίας, αποστάσεις ασφαλείας 

  

Παράσυρση εργαζομένου από διερχόμενο 
όχημα 

Σήμανση έργων επί της οδού σφήνα 
εκτροπής, εμπόδιο προσπτωσης (όχημα, 
follow-me, μπαριέρα), ανακλαστικό 
χιτώνιο 

  

 
 
Γ4.   ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Χαρακτηριστικά Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 

Τμήματα δικτύου περιοχών με κίνηση 
υδάτων υπογείων, κατείσδυσης ή 

Παρακολούθηση για τυχόν απόπλυση 
λεπτού υλικού επιχώματος και σπηλαίωση 

  



διαρροής 

Τμήματα δικτύου σε οδό όπου αυξήθηκαν 
τα φορτία κυκλοφορίας (διελεύσεις, φορτίο 
αξόνων) 

Παρακολούθηση για ενδεχόμενο βλαβών   

Τμήματα δικτύου σε οδό όπου υπάρχει 
ενδεχόμενο λειτουργίας υπό εσωτερική 
υψηλή πίεση 

Παρακολούθηση για ενδεχόμενο βλαβών   

Σωλήνες αποχέτευσης μη 
χρησιμοποιούμενες 

Θα αποξηλώνονται ή τα άκρα τους θα 
σφραγίζονται υδατοστεγανά 

  

Τμημα δικτύου με αρμό αντισεισμικό ή 
διαστολής 

Θα ελέγχεται η περιοχή στο φρεάτιο για 
θραύσεις, υπερβολικές μετατοπίσεις, 
στροφές, διαρροές από τα κολάρα 
στεγανότητας 

  

Διακοπή ή ελάττωση ροής μετά από 
σεισμό 

Θα ελέγχονται ταχέως όλες οι περιοχές 
για εντοπισμό των θραύσεων ταχεία 
αποκατάσταση των βλαβών χωρίς να 
παρακωλύεται ιδιαίτερα η κυκλοφορία 
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Χαρακτηριστικά Μέτρα προστασίας Σχέδια Χώρος 

Σωλήνες αποχέτευσης μη 
χρησιμοποιούμενες 

Θα αποξηλώνονται ή τα άκρα τους θα 
σφραγίζονται υδατοστεγανά 

  

Τμήματα οδού υποκείμενα σε συνθήκες 
που ευννοούν την ανάπτυξη πάγου στο 
οδόστρωμα 

Παρακολούθηση μετεωρολογικού δελτίου, 
συχνότερη επιθεώρηση, διασπορά 
αντιπαγωτικού παράγοντα 

  

Τμήματα οδού υποκείμενα σε συνθήκες 
που ευννοούν την απόθεση χιονιού στο 
οδόστρωμα 

Παρακολούθηση μετεωρολογικού δελτίου, 
συχνότερη επιθεώρηση, ρύθμιση ή 
διακοπή κυκλοφορίας 

  

Τμήματα οδού διερχόμενα από περιοχές 
πλημμυρόπληκτες 

Παρακολούθηση μετεωρολογικού δελτίου, 
συχνότερη επιθεώρηση, επέμβαση για 
διακοπή κυκλοφορίας 

  

Τμήματα οδού διερχόμενα από περιοχές 
με δυναμικό λασπορροής 

Παρακολούθηση καιρικών συνθηκών, 
έλεγχος πρανών, καθαρισμός οχετών-
φρεατίων, έλεγχος φραγμάτων ανάσχεσης 

  

Τμήματα οδού περιοχών με φέρουσα 
ικανότητα επηρρεαζόμενη από την 
ανύψωση φρεάτιου ορίζοντα 

Τακτικός έλεγχος στάθμης, καλής 
λειτουργίας. Άντληση συνεχής. Εφεδρικά 
συστήματα σε εφαρμογή 

  

Τμήματα οδού που κατασκευάστικαν σε 
εποχή που επικρατούσαν κακές καιρικές 
συνθήκες 

Συχνότερη επιθεώρηση ασφαλτοτάπητα 
για έναρξη συστήματος βλαβών 

  

Τμήματα οδού προοριζόμενα περιοδικώς 
να δεχθούν μεγαλύτερα φορτία 
κυκλοφορίας 

Παρακολούθηση για επιταχυνόμενη 
φθορά και μη ανεκτό επίπεδο βλαβών 

  

Τμήματα οδού όπου παρατηρούνται 
στάση, εκκίνηση, πέδηση οχημάτων 
(σηματοδότες, διόδια,πλέξη κα) 

Συχνότερη επιθεώρηση ασφαλτοτάπητα 
για βλάβες (πτυχώσεις, αυλακώσεις) 

  

Τμήματα οδού περιοχών σταθερής 
εναλλαγής ζώνης έντονου ηλιασμού-
φωτοσκίασης 

Συχνότερη επιθεώρηση ασφαλτοτάπητα 
για βλάβες λόγω ανάπτυξης θερμικών 
τάσεων 

  

Τμήματα οδού σε περιοχή με αυξημένο 
δυναμικό σε παγοπληξία εδαφών, 
υποδομής ή οδοστρώματος 

Παρακολούθηση δυναμικού παγοπληξίας, 
πυκνότερες επιθεωρήσεις 

  

 
 
Γ5.   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Σύστημα Σχέδια Χώρος 

Υπερχειλίσεις δικτύου   

Εφεδρικής παροχής σε εγκαταστάσεις με ειδική χρήση 
(σηματοδότηση, security, τηλεπικοινωνιακά) 

  

Συνεχούς τήρησης χαμηλής τιμής αντίστασης γειώσεως 
αντλιοστασίου 
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Σύστημα Σχέδια Χώρος 

Εφεδρικής παροχής σε εγκαταστάσεις με ειδική χρήση 
(σηματοδότηση, security, τηλεπικοινωνιακά) 

  

Αντλητικό συγκρότημα δικτύου πυρόσβεσης   

Συνεχούς άντλησης για απομάκρυνση υδάτων επιφανειακών 
ή στραγγισμάτων σήραγγας 

  

 
 
Γ6.   ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
 
A/A Σχέδια Περιγραφή Ημερομηνία 

1    

 
 
ΤΜΗΜΑ Δ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Δ1.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Θέση/Εργασία Διαδικασία Χώρος Σχέδια 

Εργασίες επί της οδού  Πριν την έναρξη εργασιών επί της οδού 
θα εφαρμόζονται για την προειδοποίηση, 
εκτροπή της κυκλοφορίας, ρύθμιση 
ταχύτητος και αποκατάσταση ροής τα 
προβλεπόμενα από τις εγκυκλίους ΥΔΕ 
ΒΜ5/304/1980 για οδούς εκτός 
κατοικημένων περιοχών και ΥΔΕ 
ΒΜ5/58/1983 για οδούς εντός 
κατοικημένων περιοχών 

  

  Όλα τα άτομα που εμπλέκονται σε 
εργασία επί των οδών θα φέρουν 
ανακλαστικό χιτώνιο 

  

Εργασίες με ανυψωτική διάταξη 
ανάρτησης 

 Έλεγχος του μοτέρ, χειριστηρίου, 
κομπλέρ, τυμπάνου, συρματοσχοίνου, 
ζώνης ασφαλείας, ανάρτησης κουβά   

  

 Σε περίπτωση εμποδίου ορατότητας ο 
χειριστής θα καθοδηγείται από έμπειρο 
άτομο άνω των 18 ετών 

  

  Μόνο εκπαιδευμένοι χειριστές θα 
χειρίζονται το μηχάνημα  

  

  Δεν επιτρέπονται υπερβολικές 
ταλαντώσεις, υπέρβαση ανυψωτικής 
ικανότητας, απότομες κινήσεις - 
φρεναρίσματα  

  

  Το στήσιμο του συνεργείου θα γίνεται έτσι 
ώστε να παρακωλύει ελάχιστα την 
κυκλοφορία  

  

  Ασφαλής και κεντραρισμένη στήριξη του 
τρίποδα πάνω από το φρεάτιο   

  

  Δεν θα αναλαμβάνεται εργασία αν δεν 
γίνεται εξασφάλιση των εργαζομένων και 
της διερχόμενης κυκλοφορίας  

  

  Απαιτείται καλή συντήρηση του 
μηχανήματος.  

  

Εργασίες ΟΚΩ (οργανισμοί κοινής 
ωφέλειας) επί της οδού 

 Πριν την έναρξη εργασιών ΟΚΩ επί της 
οδού θα εκδίδεται σχετική άδεια  

  

  Θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα για   



τις εργασίες επί των οδών  

  Η αποκατάσταση του οδοστρώματος, 
πεζοδρομίου, κρασπέδορείθρων, τάφρων 
θα είναι πλήρης και έντεχνος  

  

 Μόνο εξουσιοδοτημένοι εργολήπτες θα 
αναλαμβάνουν τέτοια έργα με άτομα 
έμπειρα, εκπαιδευμένα και με ειδικότητα 
συναφή προς τον ειδικό χαρακτήρα του 
έργου 

  

Εργασίες σε υψηλές θέσεις (δεξαμενές, 
φρεάτια) 

Εργασία μόνο από έμπειρο προσωπικό με 
κατάλληλη επίβλεψη 

  

  Δεν θα καταλαμβάνονται οι έξοδοι, οι 
διάδρομοι πεζών και οι κλίμακες από 
υλικά  

  

  Πρόσβαση στην υψηλή θέση εργασίας 
από πεζοδρόμιο ή οδόστρωμα ή από τον 
πυθμένα, με φορητή κλίμακα (έως 6.50 μ), 
προσαρμοσμένη στην κατασκευή κλίμακα 
- ολισθαίνουσα κλίμακα   

  

 Μέτρα έναντι πτώσης: ικρίωμα με 
προστατευτικό κιγκλίδωμα ή ζώνες 
ασφαλείας  

  

  Οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν 
αντιολισθηρά υποδήματα  

  

  Κάθε εργασία θα σημαίνεται έστω και αν 
γίνεται εντός πεζοδρομίου ή νησίδας, τα 
άτομα θα φορούν ανακλαστικά χιτώνια, σε 
περίπτωση κατάληψης οδοστρώματος θα 
εφαρμόζεται η προβλεπόμενη 
σηματοδοτημένη σφήνα εκτροπής και 
ρύθμιση ταχύτητας με πινακίδες  

  

Εργασίες σε φρεάτια και εν γένει κλειστά 
μέρη 

 Πριν την έναρξη σχετικής εργασίας θα 
προηγείται έλεγχος συνθηκών του χώρου: 
αποφράξεις, ελαχίστη διάσταση 
προσπέλασης 0.60Χ1.00, παρουσία 
υδάτων μολυσμένα ή μη, δελτίο 
κακοκαιρίας, παρουσία τρωκτικών, φιδιών 
ή άλλα ζώα, νεκρά ζώα, περίεργες οσμές, 
υδρογονάνθρακες. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας θα καλείται ειδικός  

  

 Μετά την έξοδο θα επακολουθεί 
καθαρισμός, απολύμανση ατόμων και 
εξοπλισμού 

  

  Ουδεμία απομείωση διατομής θα 
επιτρέπεται με πέρασμα αγωγών, 
πινακίδων, ενισχύσεων κλπ  

  

  Αν απαιτείται το εργαζόμενο άτομο θα 
είναι δεμένο για γρήγορη και ασφαλή 
ανάσυρση  

  

  Η εργασία θα αναλαμβάνεται από έμπειρο 
άτομο που θα επιβλέπεται συνεχώς και με 
τον κατάλληλα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας και διάσωσης  

  

  Θα ανοίγονταιτα καπάκια των γειτονικών 
φρεατίων, θα αφήνεται χρόνος για φυσικό 
αερισμό. Σε περίπτωση χώρου μικρών 
διαστάσεων θα ελέγχεται μήπως απαιτείται 
βεβιασμένος αερισμός του χώρου  

  

  Θα προτιμάται η εκμηχανισμένη εργασία 
από την χειρωνακτική  

  

Εργασίες στο πεζοδρόμιο Εργασία μόνο από έμπειρο προσωπικό με 
κατάλληλη επίβλεψη 

  

 Δεν θα καταλαμβάνονται οι έξοδοι, οι 
διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια από υλικά  

  

  Αν εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών 
στο πεζοδρόμιο (πλάτος < 0.60 μ) θα 

  



αποκαθίσταται με ξύλινο ή μεταλλικό 
πεζοδρόμιο προς την οδό  

  Για κάθε εργασία που απαιτεί κατάληψη 
του πεζοδρομίου πάνω από μία μέρα θα 
εκδίδεται άδεια κατάληψης πεζοδρομίου.  

  

  Πριν κάθε ανάληψη εργασίας στο 
πεζοδρόμιο του κτιρίου ο χώρος θα 
περιφράσσεται προχείρως μεν αλλά 
ασφαλώς δε.  

  

  Την νύκτα θα παραμένει φωτισμός 
ασφαλείας αν ο εξωτερικός φωτισμός 
κτιρίων ή ο οδοφωτισμός δεν επαρκεί και 
θα ενισχύεται η περίφραξη.  

  

  Λάξευση μαρμάρων, αρμοκοπή και εν 
γένει εργασία που παράγονται 
εκπηδούντα σώματα θα περιβάλλονται με 
πετάσματα ύψους 1.00 μ για την 
προστασία των διαβατών  

  

  Δεν θα γίνεται καμία επαφή η 
τροποποίηση σε τυχόν σταθερά 
παραρτήματα των δικτύων ΟΚΩ (στύλοι, 
επίτονοι, πύργοι, κεραίες, καλώδια, 
στάσεις, παγκάκια κλπ)  

  

Εργασίες στον αγωγό  Βάδιση αργή χωρίς ανάδευση λυμάτων    

  Συνεχής έλεγχος ατμόσφαιρας    

  Αν παρατηρηθεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα, 
υπερβολικό βάθος ή αύξηση ταχύτητας 
δίδεται συναγερμός κατάστασης ανάγκης 
στον υπόνομο  

  

  Η προώθηση εργαζομένων και η 
διασπορά τους γίνεται κατ΄ άτομο και 
διαδοχικά κόμβο - κόμβο με συνεχή 
οπτική επαφή μεταξύ των  

  

  Δίδονται συχνές αναφορές στην 
επιφάνεια, για έλεγχο αέρα, θέση 
υπολοίπων και άφιξη σε κομβικά σημεία   

  

  Μεθοδεύεται η επικοινωνία με την 
επιφάνεια  

  

  Θα ακολουθούνται και τα αναφερόμενα 
στην εργασία σε φρεάτια  

  

 Αριθμητικός έλεγχος εισελθόντων   

  Σταδιακή αποχώρηση - σύμπτηξη    
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Θέση/Εργασία Διαδικασία Χώρος Σχέδια 

Εργασίες επί της οδού  Πριν την έναρξη εργασιών επί της οδού 
θα εφαρμόζονται για την προειδοποίηση, 
εκτροπή της κυκλοφορίας, ρύθμιση 
ταχύτητος και αποκατάσταση ροής τα 
προβλεπόμενα από τις εγκυκλίους ΥΔΕ 
ΒΜ5/304/1980 για οδούς εκτός 
κατοικημένων περιοχών και ΥΔΕ 
ΒΜ5/58/1983 για οδούς εντός 
κατοικημένων περιοχών 

  

 Όλα τα άτομα που εμπλέκονται σε εργασία 
επί των οδών θα φέρουν ανακλαστικό 
χιτώνιο 

  

Εργασίες με ανυψωτικό μηχάνημα  Δεν θα αναλαμβάνεται εργασία αν δεν 
γίνεται εξασφάλιση των εργαζομένων και 
της διερχόμενης κυκλοφορίας  

  

  Μόνο αδειούχος χειριστής ανάλογα με 
την κατηγορία του μηχανήματος θα 
χειρίζεται το μηχάνημα  

  

  Απαιτείται καλή συντήρηση του 
μηχανήματος.  

  



  Δεν επιτρέπονται υπερβολικές 
ταλαντώσεις, υπέρβαση ανυψωτικής 
ικανότητας, απότομες κινήσεις - 
φρεναρίσματα της μπούμας  

  

  Το μηχάνημα θα τίθεται ως προς την 
κλίση της οδού έτσι ώστε κατά την 
περιστροφή, έκπτυξη, αναδίπλωση, 
ανύψωση να διατηρεί την ευστάθεια του  

  

  Το στήσιμο του μηχανήματος θα γίνεται 
έτσι ώστε να παρακωλύει ελάχιστα την 
κυκλοφορία  

  

  Ελκόμενη πλατφόρμα ανύψωσης, 
καλαθοφόροι γερανοί και απλοί γερανοί 
θα είναι εξασφαλισμένοι έναντι 
ανεπιθύμητης κύλισης (φρένα, τάκοι)  

  

 Σε περίπτωση εμποδίου ορατότητας ο 
χειριστής θα καθοδηγείται από έμπειρο 
άτομο άνω των 18 ετών 

  

Εργασίες ΟΚΩ (οργανισμοί κοινής 
ωφέλειας) επί της οδού 

Μόνο εξουσιοδοτημένοι εργολήπτες θα 
αναλαμβάνουν τέτοια έργα με άτομα 
έμπειρα, εκπαιδευμένα και με ειδικότητα 
συναφή προς τον ειδικό χαρακτήρα του 
έργου 

  

  Η αποκατάσταση του οδοστρώματος, 
πεζοδρομίου, κρασπέδορείθρων, τάφρων 
θα είναι πλήρης και έντεχνος  

  

  Θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα για 
τις εργασίες επί των οδών  

  

  Πριν την έναρξη εργασιών ΟΚΩ επί της 
οδού θα εκδίδεται σχετική άδεια  

  

Εργασίες σε υψηλές κατασκευές (γέφυρες 
σήμανσης, ιστοί, πύργοι, στέψεις τοίχων, 
στύλοι οδοσήμανσης) 

 Δεν θα καταλαμβάνονται οι έξοδοι, οι 
διάδρομοι πεζών και οι κλίμακες από 
υλικά  

  

  Κάθε εργασία θα σημαίνεται έστω και αν 
γίνεται εντός πεζοδρομίου ή νησίδας, τα 
άτομα θα φορούν ανακλαστικά χιτώνια, σε 
περίπτωση κατάληψης οδοστρώματος θα 
εφαρμόζεται η προβλεπόμενη 
σηματοδοτημένη σφήνα εκτροπής και 
ρύθμιση ταχύτητας με πινακίδες  

  

  Πρόσβαση στην υψηλή θέση εργασίας 
από την νησίδα, πεζοδρόμιο, οδόστρωμα, 
με φορητή κλίμακα (έως 6.50 μ), 
προσαρμοσμένη στην κατασκευή κλίμακα 
- ολισθαίνουσα κλίμακα, καλαθοφόρο 
γερανό   

  

 Μέτρα έναντι πτώσης: ικρίωμα με 
προστατευτικό κιγκλίδωμα ή δίκτυα 
πτώσης ή ζώνες ασφαλείας  

  

  Οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν 
αντιολισθηρά υποδήματα  

  

 Εργασία μόνο από έμπειρο προσωπικό με 
κατάλληλη επίβλεψη 

  

Εργασίες σε φρεάτια - οχετούς και εν γένει 
κλειστά μέρη 

 Θα προτιμάται η εκμηχανισμένη εργασία 
από την χειρωνακτική  

  

  Σε περίπτωση χώρου μικρών διαστάσεων 
θα ελέγχεται μήπως απαιτείται 
βεβιασμένος αερισμός του χώρου  

  

  Η εργασία θα αναλαμβάνεται από έμπειρο 
άτομο που θα επιβλέπεται συνεχώς  

  

  Αν απαιτείται το εργαζόμενο άτομο θα 
είναι δεμένο για γρήγορη και ασφαλή 
ανάσυρση  

  

 Ουδεμία απομείωση διατομής θα 
επιτρέπεται με πέρασμα αγωγών, 
πινακίδων, ενισχύσεων κλπ 

  



  Πριν την έναρξη σχετικής εργασίας θα 
προηγείται έλεγχος συνθηκών του χώρου: 
αποφράξεις, ελαχίστη διάσταση 
προσπέλασης 0.60Χ1.00, παρουσία 
υδάτων μολυσμένα ή μη, παρουσία 
τρωκτικών, φιδιών ή άλλα ζώα, νεκρά 
ζώα, περίεργες οσμές, υδρογονάνθρακες. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας θα καλείται 
ειδικός  

  

Εργασίες στο πεζοδρόμιο  Για κάθε εργασία που απαιτεί κατάληψη 
του πεζοδρομίου πάνω από μία μέρα θα 
εκδίδεται άδεια κατάληψης πεζοδρομίου.  

  

  Πριν κάθε ανάληψη εργασίας στο 
πεζοδρόμιο του κτιρίου ο χώρος θα 
περιφράσσεται προχείρως μεν αλλά 
ασφαλώς δε.  

  

  Την νύκτα θα παραμένει φωτισμός 
ασφαλείας αν ο εξωτερικός φωτισμός 
κτιρίων ή ο οδοφωτισμός δεν επαρκεί και 
θα ενισχύεται η περίφραξη.  

  

  Λάξευση μαρμάρων, αρμοκοπή και εν 
γένει εργασία που παράγονται 
εκπηδούντα σώματα θα περιβάλλονται με 
πετάσματα ύψους 1.00 μ για την 
προστασία των διαβατών  

  

  Δεν θα γίνεται καμία επαφή η 
τροποποίηση σε τυχόν σταθερά 
παραρτήματα των δικτύων ΟΚΩ (στύλοι, 
επίτονοι, πύργοι, κεραίες, καλώδια, 
στάσεις, παγκάκια κλπ)  

  

  Αν εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών 
στο πεζοδρόμιο (πλάτος < 0.60 μ) θα 
αποκαθίσταται με ξύλινο ή μεταλλικό 
πεζοδρόμιο προς την οδό  

  

 Δεν θα καταλαμβάνονται οι έξοδοι, οι 
διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια από υλικά  

  

 Εργασία μόνο από έμπειρο προσωπικό με 
κατάλληλη επίβλεψη 

  

 
 
Δ2.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Θέση/Εργασία Διαδικασία Χώρος Σχέδια 

Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρα  Μετά το πέρας των εργασιών θα 
απομακρύνεται κάθε ξένο υλικό από το 
χώρο θα καθαρίζεται το φωτιστικό, θα 
ακολουθεί έλεγχος καλής λειτουργίας και 
θα απομακρύνονται οι σημάνσεις.  

  

  Θα ακολουθούνται οι οδηγίες περί 
εργασίας σε ύψη.  

  

  Πριν την έναρξη εργασιών, θα σημαίνεται 
η εκτέλεση εργασιών, θα διακόπτεται η 
ηλεκτρική παροχή και θα γίνεται έλεγχος 
θερμοκρασίας φωτιστικού στοιχείου  

  

 Η εργασία θα αναλαμβάνεται από δύο 
έμπειρα και εξουσιοδοτημένα άτομα, ο 
ένας αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης. 

  

Εργασίες στο χώρο υποσταθμού, Ηλ. 
Πινάκων, κυψελών κλπ 

 Σε περίπτωση κοινών εργασιών θα 
προηγείται κλήση του αδειούχου 
εξουσιοδοτημένου ηλεκτρολόγου.  

  

 Δεν θα καταλαμβάνονται οι έξοδοι, οι 
διάδρομοι, τα πεζοδρόμια, το κατάστρωμα 
της οδού από υλικά 

  

  Καμία εργασία θα αναλαμβάνεται υπό   



τάση άνω των 35.000V ή αν η ατμόσφαιρα 
έχει καταστεί εκρήξιμος ή υγρή 

  Σε περίπτωση τάσεων 0-35000 V ο 
ηλεκτροτεχνίτης θα είναι ειδικά 
εκπαιδευμένος, θα επιβλέπεται, θα τηρεί 
τις αποστάσεις ασφαλείας (0,20 - 1.00 μ) 

  

  Σε περίπτωση ανάγκης για ηλεκτρολογική 
εργασία υπό τάση μέχρι 750 V η εργασία 
θα αναλαμβάνεται από εξουσιοδοτημένο 
αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη με κατάλληλα 
μέσα (χειρόκτια, λαβίδες, κοχλιοστρόφια)  

  

  Σε περίπτωση ανάγκης εργασιών με 
ταυτόχρονη παρουσία ρεύματος θα 
υπάρχει συνεχής επίβλεψη ηλεκτρολόγου 
και τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (υποδήματα, επικαλύψεις 
αγωγών, μονωτήρες, χωρίσματα)  

  

  Θα απομακρύνονται όλα τα ξένα υλικά και 
θα αποκαθίσταται η λειτουργία με 
προειδοποίηση μετά το τέλος των 
εργασιών.  

  

  Θα ακολουθεί διακοπή ηλεκτρικού 
ρεύματος με προειδοποίηση  
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Θέση/Εργασία Διαδικασία Χώρος Σχέδια 

Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρα  Πριν την έναρξη εργασιών, θα σημαίνεται 
η εκτέλεση εργασιών, θα διακόπτεται η 
ηλεκτρική παροχή και θα γίνεται έλεγχος 
θερμοκρασίας φωτιστικού στοιχείου  

  

  Θα ακολουθούνται οι οδηγίες περί 
εργασίας σε ύψη.  

  

 Η εργασία θα αναλαμβάνεται από δύο 
έμπειρα και εξουσιοδοτημένα άτομα, ο 
ένας αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης. 

  

  Μετά το πέρας των εργασιών θα 
απομακρύνεται κάθε ξένο υλικό από το 
χώρο θα καθαρίζεται το φωτιστικό, θα 
ακολουθεί έλεγχος καλής λειτουργίας και 
θα απομακρύνονται οι σημάνσεις.  

  

Εργασίες στο χώρο υποσταθμού, Ηλ. 
Πινάκων, κυψελών κλπ 

 Σε περίπτωση κοινών εργασιών θα 
προηγείται κλήση του αδειούχου 
εξουσιοδοτημένου ηλεκτρολόγου.  

  

 Δεν θα καταλαμβάνονται οι έξοδοι, οι 
διάδρομοι, τα πεζοδρόμια, το κατάστρωμα 
της οδού από υλικά 

  

 Καμία εργασία θα αναλαμβάνεται υπό 
τάση άνω των 35.000V ή αν η ατμόσφαιρα 
έχει καταστεί εκρήξιμος ή υγρή 

  

  Σε περίπτωση τάσεων 0-35000 V ο 
ηλεκτροτεχνίτης θα είναι ειδικά 
εκπαιδευμένος, θα επιβλέπεται, θα τηρεί 
τις αποστάσεις ασφαλείας (0,20 - 1.00 μ) 

  

  Σε περίπτωση ανάγκης για ηλεκτρολογική 
εργασία υπό τάση μέχρι 750 V η εργασία 
θα αναλαμβάνεται από εξουσιοδοτημένο 
αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη με κατάλληλα 
μέσα (χειρόκτια, λαβίδες, κοχλιοστρόφια)  

  

  Σε περίπτωση ανάγκης εργασιών με 
ταυτόχρονη παρουσία ρεύματος θα 
υπάρχει συνεχής επίβλεψη ηλεκτρολόγου 
και τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (υποδήματα, επικαλύψεις 
αγωγών, μονωτήρες, χωρίσματα)  

  

  Θα απομακρύνονται όλα τα ξένα υλικά και   



θα αποκαθίσταται η λειτουργία με 
προειδοποίηση μετά το τέλος των 
εργασιών.  

  Θα ακολουθεί διακοπή ηλεκτρικού 
ρεύματος με προειδοποίηση  

  

 
 
Δ3.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Εργασία Διαδικασία Χώρος Σχέδια 

Αποκομιδή απορριμμάτων  Η μετακίνηση απορριμμάτων - ιλύος από 
τον αγωγό θα γίνεται με απορριμματοφόρο 
φέρων ειδική φωτεινή σήμανση  

  

 Τα απορρίμματα δεν θα παραμένουν επί 
μακρού στους ανοικτούς χώρους και θα 
αποτίθενται αφαλώς στοα προβλεπόμενα 
σημεία απόθεσης 

  

Εργασία με έκθεση σε βιολογικό 
παράγοντα (αποχετεύσεις, απορρίμματα) 

Αρχική μέριμνα θα δίδεται στην 
απομάκρυνση του επικίνδυνου παράγοντα 
από την εργασία, καθαρισμό και 
απολύμανση. 

  

 Αν ο κίνδυνος παραμένει πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (αδιάβροχή στολή 
βιολογικών κινδύνων και προσωπίδα ή 
πλήρως αυτόνομης στολής με παροχή 
αέρος 

  

 Στο χώρο εργασίας θα εξασφαλίζεται 
σύστημα πλύσης και απολύμανσης του 
εξοπλισμού και των εργαζομένων 

  

 Ειδικά για αποχετεύσεις (φρεάτια, 
δεξαμενές, αντλίες) οι εργαζόμενοι πρέπει 
να είναι εμβολιασμένοι και ενήμεροι για 
τους βιολογικούς κινδύνους (ηπατίτιδα, 
λεπτόσπειρα, SARS κλπ) 

  

 Η εργασία θα αναλαμβάνεται από 
τουλάχιστον δύο άτομα  εκπαιδευμένα 

  

Εργασία με έκθεση σε δάγκωμα - 
τσίμπημα από ζώα (σκορπιοί, φίδια, 
αρουραίοι, σκύλοι κλπ) 

Καμία εργασία δεν θα αρχίζει σε παρόδιο 
χώρο όπου υπάρχουν επικίνδυνα ζώα 
κατοικίδια ή παρασιτικά, αν δεν προηγηθεί 
διαδικασία εξουδετέρωσης τους. 

  

 Η εργασία θα αναλαμβάνεται από 
τουλάχιστον δύο άτομα  εκπαιδευμένα 

  

 Αν υπολείπεται κίνδυνος από ερπετά, 
έντομα τρωκτικά οι εργαζόμενοι εκτός από 
την φόρμα εργασίας τους κατά περίπτωση 
επιβάλλεται να φορούν υψηλές μπότες, 
γάντια με αντοχή στην κοπή, εξοπλισμό 
αναρρόφησης δηλητηρίου από πληγές, 
αντιοφικό ορό. 

  

Εργασία με έκθεση σε θόρυβο 
(κυκλοφορία, μηχανήματα έργων, 
αεροπίστολα) 

Αν απαιτείται εργασία σε θορυβώδη χώρο 
θα εξετάζεται πρώτα η περίπτωση 
διακοπής της λειτουργίας. 

  

 Εκτιμάται η ηχοδόση των εργαζομένων σε 
περίπτωση αμφιβολίας γίνονται μετρήσεις. 

  

 Γίνεται χρήση κατάλληλου 
ακοοπροστατευτικού μέσου 

  

 Μόνο εκπαιδευμένα άτομα στην 
προστασία ακοής θα αναλαμβάνουν την 
εργασία 

  

Εργασία με έκθεση σε οπτική ακτινοβολία 
(ήλιος, λέιζερ) 

Ετεροχρονισμός μέγιστης έντασης 
ακτινοβολίας και εργασίας 

  

 Η εργασία με έκθεση στον ήλιο ή πλησίον 
διατάξεων εκπομπής πρέπει να 

  



αποφεύγεται. 

 Διατάξεις σκίασης πρέπει να 
προβλέπονται αν είναι αναγκαίες 

  

 Προστασία οφθαλμών με κατάλληλο μέσο 
προστασίας 

  

Εργασία με κίνδυνο πνιγμού (παρόχθια ή 
εντός/πλησίον φρέατος ή δεξαμενής) 

Οι εκτιθέμενοι στον κίνδυνο εργαζόμενοι 
θα είναι σταθερά προσδεδεμένοι με ζώνη 
ασφαλείας και ανυψωτική διάταξη 
ανάσυρσης και σωσίβιο. 

  

 Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός εργασίας θα 
είναι επίσης δεμένα ώστε να είναι εύκολη 
η ανάσυρση ακριβού εξοπλισμού μετά 
από πτώση 

  

 Η εργασία θα αναλαμβάνεται πάντα από 
δύο άτομα με συνεχή επίβλεψη του 
ατόμου που εκτίθεται στον κίνδυνο 

  

Εργασία σε περιβάλλον με κίνδυνο 
πυρκαγιάς (εύφλεκτα-καύσιμα υλικά, 
υψηλό πυροθερμικό φορτίο) 

 Καμία εργασία σε τέτοιο περιβάλλον δεν 
θα ξεκινά αν δεν ληφθεί μέριμνα για 
αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς 
(απομάκρυνση, πετάσματα, 
πυροκαλύμματα) και μέριμνα για άμεση 
επέμβαση σε περίπτωση έναρξης 
πυρκαγιάς (μάνικες, πυροσβεστήρες, 
άμμος - πτύα)  

  

  Θα προβλέπεται επίβλεψη κατά την 
διάρκεια της εργασίας έως και αρκετή ώρα 
μετά την εργασία του χώρου για τυχόν 
υποβόσκουσα πυρκαγιά.  

  

  Η εργασία θα αναλαμβάνεται από δύο 
άτομα με γνώσεις πυρόσβεσης  

  

 Μόνο εξουσιοδοτημένα; και εκπαιδευμένα 
άτομα θα αναλαμβάνουν τέτοια εργασία 

  

Προσπέλαση μονάδας Α' Βοηθειών  Πρώτες βοήθειες θα δίδονται σε ασφαλείς 
παρόδιους χώρους και εφόσον έχει ληφθεί 
μέριμνα για την διευθέτηση της 
κυκλοφορίας  

  

 ποκομιδή ασθενούς σε καθιστή θέση από 
κλίμακες, κλινήρης από το κλιμακοστάσιο, 
με ατραυματικό φορείο από/σε υψηλά 
μέρη 

  

  Προσπέλαση από τους κόμβους των 
οδών_____________  

  

Προσπέλαση πυροσβεστικών δυνάμεων  Προσπέλαση πυροσβεστικών δυνάμεων 
από τους κόμβους των οδών 
________________ .  

  

 Αναστροφή επί της οδού στα σημεία της 
διαχωριστικής νησίδας με την έγχρωμη 
ένδειξη στις θέσεις 
ΧΘ_________________ 

  

  Η μπάρα παραβιάζεται με ενέργεια 
λοστού στα ενδεικνυόμενα στηρίγματα  

  

  Η κυκλοφορία πρέπει να ρυθμίζεται από 
τροχονόμους ή να διακόπτεται εντελώς  

  

 
2 .  
 
Εργασία Διαδικασία Χώρος Σχέδια 

Εργασία με έκθεση σε βιολογικό 
παράγοντα (αποχετεύσεις, απορρίμματα) 

Η εργασία θα αναλαμβάνεται από 
τουλάχιστον δύο άτομα  εκπαιδευμένα 

  

 Αρχική μέριμνα θα δίδεται στην 
απομάκρυνση του επικίνδυνου παράγοντα 
από την εργασία, καθαρισμό και 
απολύμανση. 

  

 Αν ο κίνδυνος παραμένει πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (αδιάβροχή στολή 

  



βιολογικών κινδύνων και προσωπίδα ή 
πλήρως αυτόνομης στολής με παροχή 
αέρος 

 Στο χώρο εργασίας θα εξασφαλίζεται 
σύστημα πλύσης και απολύμανσης του 
εξοπλισμού και των εργαζομένων 

  

 Ειδικά για αποχετεύσεις (φρεάτια, 
δεξαμενές, αντλίες) οι εργαζόμενοι πρέπει 
να είναι εμβολιασμένοι και ενήμεροι για 
τους βιολογικούς κινδύνους (ηπατίτιδα, 
λεπτόσπειρα, SARS κλπ) 

  

Εργασία με έκθεση σε δάγκωμα - 
τσίμπημα από ζώα (σκορπιοί, φίδια, 
αρουραίοι, σκύλοι κλπ) 

Η εργασία θα αναλαμβάνεται από 
τουλάχιστον δύο άτομα  εκπαιδευμένα 

  

 Αν υπολείπεται κίνδυνος από ερπετά, 
έντομα τρωκτικά οι εργαζόμενοι εκτός από 
την φόρμα εργασίας τους κατά περίπτωση 
επιβάλλεται να φορούν υψηλές μπότες, 
γάντια με αντοχή στην κοπή, εξοπλισμό 
αναρρόφησης δηλητηρίου από πληγές. 

  

 Καμία εργασία δεν θα αρχίζει σε παρόδιο 
χώρο όπου υπάρχουν επικίνδυνα ζώα 
κατοικίδια ή παρασιτικά, αν δεν προηγηθεί 
διαδικασία εξουδετέρωσης τους. 

  

Εργασία με έκθεση σε θόρυβο 
(κυκλοφορία, μηχανήματα έργων, 
αεροπίστολα) 

Μόνο εκπαιδευμένα άτομα στην 
προστασία ακοής θα αναλαμβάνουν την 
εργασία 

  

 Αν απαιτείται εργασία σε θορυβώδη χώρο 
θα εξετάζεται πρώτα η περίπτωση 
διακοπής της λειτουργίας. 

  

 Εκτιμάται η ηχοδόση των εργαζομένων σε 
περίπτωση αμφιβολίας γίνονται μετρήσεις. 

  

 Γίνεται χρήση κατάλληλου 
ακοοπροστατευτικού μέσου 

  

Εργασία με έκθεση σε ιοντίζουσα 
ακτινοβολία (Χ και γ πηγές, ραδιογραφίες) 

 συνεχής μέτρηση της ακτινοβολίας 
απαιτείται για τον έλεγχο του ρυθμού 
δόσης 

  

  έκθεση πρέπει κατά τον δυνατόν να 
ελαχιστοποιείται 

  

 Η εργασία με έκθεση σε ακτινοβολίες 
πρέπει να αποφεύγεται με την 
απομάκρυνση ή την θωράκιση πηγών και 
σε τελευταία λύση με τα κατάλληλα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας 

  

 Ετεροχρονισμός εργασίας και λειτουργίας 
πηγών 

  

Εργασία με έκθεση σε μη ιοντίζουσα 
ακτινοβολία (κεραίες, μικροκυματικές) 

ατάλληλη απόσταση, αποφυγή γωνίας 
εκπομπής και ετεροχρονισμός μεταξύ 
λειτουργίας και εργασίας αποτελούν 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας 

  

 Η εργασία πλησίον διατάξεων εκπομπής 
πρέπει να αποφεύγεται. 

  

Εργασία με έκθεση σε οπτική ακτινοβολία 
(ήλιος, λέιζερ) 

Διατάξεις σκίασης πρέπει να 
προβλέπονται αν είναι αναγκαίες 

  

 Η εργασία με έκθεση στον ήλιο ή πλησίον 
διατάξεων εκπομπής πρέπει να 
αποφεύγεται 

  

 Προστασία οφθαλμών με κατάλληλο μέσο 
προστασίας 

  

 Ετεροχρονισμός μέγιστης έντασης 
ακτινοβολίας και εργασίας 

  

Εργασία με έκθεση σε χημικό παράγοντα 
(οικοδομικά υλικά, ειδικά φορτία 
οχημάτων) 

Μόνον έμπειρα και εκπαιδευμένα άτομα 
θα εμπλέκονται σε τέτοιες εργασίες. 

  

  Προσδιορίζονται οι τρόποι εισόδου του 
παράγοντα στον άνθρωπο και οι 

  



επιπτώσεις του στο περιβάλλον  

  Εκτιμάται η έκθεση στον παράγοντα των 
εργαζομένων και περιοίκων και ο τρόπος 
αποφυγής (πχ αερισμός)  

  

  Επιλέγονται τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας με γνώμονα την ελάχιστη 
επιβάρυνση και κίνδυνο του εργαζομένου  

  

  Η εργασία επιβλέπεται    

  Προηγείται η αναγνώριση του 
επικίνδυνου παράγοντα από το Μηχανικό  

  

  Τυχόν επικίνδυνα κατάλοιπα ή 
απορρίμματα αδρανοποιούνται και 
στέλνονται προς ασφαλή απόθεση.  

  

Εργασία με κίνδυνο πνιγμού (παρόχθια ή 
εντός/πλησίον φρέατος ή δεξαμενής) 

Η εργασία θα αναλαμβάνεται πάντα από 
δύο άτομα με συνεχή επίβλεψη του 
ατόμου που εκτίθεται στον κίνδυνο 

  

 Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός εργασίας θα 
είναι επίσης δεμένα ώστε να είναι εύκολη 
η ανάσυρση ακριβού εξοπλισμού μετά 
από πτώση 

  

 Οι εκτιθέμενοι στον κίνδυνο εργαζόμενοι 
θα είναι σταθερά προσδεδεμένοι με ζώνη 
ασφαλείας και ανυψωτική διάταξη 
ανάσυρσης και σωσίβιο. 

  

Εργασία σε ασφυκτικό περιβάλλον 
(φρεάτια, μπλοκαρισμένοι οχετοί, 
σήραγγες) 

Μόνο έμπειρο και εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό θα αναλαμβάνει την εργασία 

  

  Θα γίνεται έλεγχος για τυχόν ύπαρξη 
επικίνδυνου παράγοντα.  

  

  Η είσοδος θα γίνεται πρώτα από ένα 
άτομο υπό συνεχή επίβλεψη και 
ακολούθως θα αναλαμβάνεται πλήρης 
εργασία.  

  

  Σε περίπτωση αμφιβολίας για την 
ποιότητα της ατμόσφαιρας θα γίνονται 
μετρήσεις.  

  

  Οι χώροι θα εξαερίζονται εντατικά και για 
αρκετό χρόνο πριν την είσοδο 
εργαζομένων  

  

Εργασία σε περιβάλλον με κίνδυνο 
πυρκαγιάς (εύφλεκτα-καύσιμα υλικά, 
υψηλό πυροθερμικό φορτίο) 

 Η εργασία θα αναλαμβάνεται από δύο 
άτομα με γνώσεις πυρόσβεσης  

  

  Καμία εργασία σε τέτοιο περιβάλλον δεν 
θα ξεκινά αν δεν ληφθεί μέριμνα για 
αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς 
(απομάκρυνση, πετάσματα, 
πυροκαλύμματα) και μέριμνα για άμεση 
επέμβαση σε περίπτωση έναρξης 
πυρκαγιάς (μάνικες, πυροσβεστήρες, 
άμμος - πτύα)  

  

  Θα προβλέπεται επίβλεψη κατά την 
διάρκεια της εργασίας έως και αρκετή ώρα 
μετά την εργασία του χώρου για τυχόν 
υποβόσκουσα πυρκαγιά.  

  

 Μόνο εξουσιοδοτημένα; και εκπαιδευμένα 
άτομα θα αναλαμβάνουν τέτοια εργασία 

  

 



 
Δ4.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ 
 
1 .  
 
Προσπέλαση Τρόπος προσπέλασης Χώρος Σχέδια 

Αποκομιδή απορριμμάτων Τα απορρίμματα δεν θα παραμένουν επί 
μακρού στους εσωτερικούς 
κοινόχρηστους χώρους 

  

  Η μετακίνηση απορριμμάτων από τα 
Parking και παραπλεύρως της οδού με 
απορριμματοφόρο φέρων ειδική φωτεινή 
σήμανση  

  

Προσπέλαση ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές 
ανάγκες) 

Θα χρησιμοποιείται ο ανελκυστήρας μόνο 
από ΑΜΕΑ 

  

  Η προσπέλαση θα γίνεται από την ράμπα 
καθόδου  

  

Προσπέλαση για εγκαταστάτες, 
συντηρητές, προσωπικό καθαριότητας, 
κλπ 

Μόνον διαπιστευμένα άτομα θα γίνονται 
δεκτά 

  

  Δεν επιτρέπεται το κλείσιμο διαδρόμων, 
κλιμακοστασίων, εξόδων, διαβάσεων 
πεζών με υλικά  

  

  Θα γίνεται προσπάθεια να μην 
παρακωλύεται η κυκλοφορία, σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα 
ακολουθούνται οδηγίες για εργασία επί 
των οδών  

  

  Προσπέλαση στην οδό προβλέπεται 
κατόπιν ειδικής αδείας (ΥΠΕΧΩΔΕ, 
Δήμος, κλπ)   

  

Προσπέλαση μονάδας Α' Βοηθειών ποκομιδή ασθενούς σε καθιστή θέση από 
κλίμακες, κλινήρης από το κλιμακοστάσιο, 
με ατραυματικό φορείο από/σε υψηλά 
μέρη 

  

  Πρώτες βοήθειες θα δίδονται σε ασφαλείς 
παρόδιους χώρους και εφόσον έχει ληφθεί 
μέριμνα για την διευθέτηση της 
κυκλοφορίας  

  

  Προσπέλαση από τους κόμβους των 
οδών_____________  

  

Προσπέλαση πυροσβεστικών δυνάμεων Αναστροφή επί της οδού στα σημεία της 
διαχωριστικής νησίδας με την έγχρωμη 
ένδειξη στις θέσεις 
ΧΘ_________________ 

  

  Η μπάρα παραβιάζεται με ενέργεια 
λοστού στα ενδεικνυόμενα στηρίγματα  

  

  Η κυκλοφορία πρέπει να ρυθμίζεται από 
τροχονόμους ή να διακόπτεται εντελώς  

  

  Προσπέλαση πυροσβεστικών δυνάμεων 
από τους κόμβους των οδών 
________________ .  

  

 
 
Δ5.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
 
1 . 2, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΧΕΤΕYΣΗ 
 
Υποχρέωση/Απαγόρευση Περιγραφή Χώρος Σχέδια 

Απαγόρευση καπνίσματος Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του 
αγωγού, στα φρεάτια, στις δεξαμενές, 
πλησίον των ανοιγμάτων των φρεατίων 
και πλησίον χώρων με υψηλό κίνδυνο 
πυρκαγιάς (δάση, ξερά χόρτα, χυμένα 
καύσιμα κλπ) 

  



Απορρίμματα Τα απορρίμματα θα διαφυλάσσονται σε 
κλειστά δοχεία (ΥΔ 14/11/38 @23) 

  

Καθαριότητα χώρων Απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων, 
τσιγάρων, προϊόντων σάρωσης, σακούλες 
σκουπιδιών στον αγωγό και στα φρεάτιο 
ομβροσυλλογής 

  

Στάσιμα ύδατα σε λάκκους, κοιλώματα, 
φρεάτια 

Απαγορεύεται η διατήρηση στάσιμων 
υδάτων στους χώρους που επικοινωνούν 
με την οδό. Οι κακοτεχνίες θα 
διορθώνονται έτσι ώστε να μην 
αναπτύσσονται κώνωπες. Σε περίπτωση 
αδυναμίας θα εξασφαλίζεται αντικωνωπική 
φράση με ψεκασμούς 

  

 

2 .  
 
Υποχρέωση/Απαγόρευση Περιγραφή Χώρος Σχέδια 

Απαγόρευση καπνίσματος Απαγορεύεται το κάπνισμα πλησίον 
χώρων με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς 
(δάση, ξερά χόρτα, χυμένα καύσιμα κλπ) 

  

Απορρίμματα Τα απορρίμματα θα διαφυλάσσονται σε 
κλειστά δοχεία (ΥΔ 14/11/38 @23) 

  

Δεξαμενή άλατος για αποχιονισμό οδού Ύδατα πλύσης με υψηλή περιεκτικότητα 
άλατος να μην έρχονται σε επαφή με 
μεταλλικές κατασκευές της οδού 

  

Καθαριότητα χώρων Απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων, 
τσιγάρων, προϊόντων σάρωσης, σακούλες 
σκουπιδιών στους χώρους της οδού, 
όπως και το πτύειν 

  

Στάσιμα ύδατα σε λάκκους, κοιλώματα, 
φρεάτια 

Απαγορεύεται η διατήρηση στάσιμων 
υδάτων στους χώρους της οδού. Οι 
κακοτεχνίες θα διορθώνονται έτσι ώστε να 
μην αναπτύσσονται κώνωπες 

  

 

 

Ο Συντάκτης Ο Συντάκτης 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Χρυσούπολη,  

09/07/2018 

  

Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος, Δόμησης & 

Ποιότητας Ζωής 

   

Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./Γ' 
Κάλφας Κωνσταντίνος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Λόβουλου Κυριακή 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α’ 

 


