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1.ANTIKEIMENO  

 

Η παξνχζα εηδηθή ηερληθή πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ φζνλ αθνξά ζηελ πιήξε απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηεο ππάξρνπζαο 

επηθάιπςεο απφ elenit θαη θάζε άιινπ πιηθνχ ακηάληνπ, πνπ ππάξρεη ζην πθηζηάκελν θηίξην ηνπ 

ΑΟ:  

 Αλαγλψξηζε ακηάληνπ.  

 Μέηξα πξνζηαζίαο / απνθιεηζκφο ρψξσλ  

 Απνμήισζε  

 πζθεπαζία  

 Απνζήθεπζε  

 ηνίβαμε ζε containers κεηαθνξάο  

 Δπηζήκαλζε containers  

 Έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο θνξηίνπ – ακηάληνπ  

 πιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ ακηάληνπ-θνξηίνπ  

 Σειηθέο κεηξήζεηο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαζαξφηεηαο δηάρπζεο ηλψλ ακηάληνπ, απφ 

αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην, Ηκεδαπήο ή Αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ELOT EN ΙSO 17025, ηφζν γηα δεηγκαηνιεςίεο αέξα φζν θαη γηα πξνζδηνξηζκφ 

αησξνπκέλσλ ηλψλ ακηάληνπ, φηη ν ρψξνο είλαη απαιιαγκέλνο απφ ακίαλην θαη ειεχζεξνο 

πξνο ρξήζε.  

 Δμαζθάιηζε αδείαο κεηαθνξάο, νδηθήο θαη ζαιάζζηαο.  

 Δμαζθάιηζε άδεηαο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε αδεηνδνηεκέλν γη απηφ ην ζθνπφ ρψξν 

ηνπ εζσηεξηθνχ.  

 Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ παξάδνζεο-παξαιαβήο ηνπ ακηάληνπ απφ ηνλ αδεηνδνηεκέλν 

ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ηνπ εζσηεξηθνχ.  

 Δμαζθάιηζε άδεηαο δηάζεζεο ηνπ θνξηίνπ-ακηάληνπ ζην εμσηεξηθφ  

 Δμαζθάιηζε δηαζπλνξηαθήο άδεηαο  

 Πεξηβαιινληηθφ θαζαξηζκφ  

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ φηη ν ακίαληνο έθζαζε ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ, (δηαθξαηηθή 

ζπκθσλία) ζε εγθεθξηκέλν ρψξν πξνο ηειηθή δηάζεζε, θαη κεηαθξαζκέλν επηζήκσο απφ 

ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ.  

 Αληηθαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνμειψζεθαλ κε λέα κε ακηαληνχρα.  

 Απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ απνμειψζεσλ κε ακηαληνχρσλ πιηθψλ θαη απφξξηςε ηνπο 

ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο αξρέο.  

 

 



2. ΔΡΓΟΛΑΒΟ  

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα ζπληνλίζεη θαη δηεθπεξαηψζεη φιεο ηηο πην πάλσ εξγαζίεο θαη φρη 

κφλν, κε δηθή ηνπ επζχλε. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ή λα 

ζπκπξάμεη κε εηαηξείεο πνπ γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 1 

ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ νηθνλνκηθφο θνξέαο, νθείιεη λα 

δηαζέηεη ε ίδηνο ή λα ζπλεξγάδεηαη κε επηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη (ε ζπλεξγαζία απνδεηθλχεηαη 

κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή κε ηδησηηθφ έγγξαθν, πξφηαζεο θαη απνδνρήο ηεο 

απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ην ππφςε έξγν. Σν γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπ ηδησηηθνχ 

εγγξάθνπ ζα βεβαηψλεηαη απφ Γεκφζηα Αξρή) θαη λα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 

ηα αθφινπζα έγγξαθα απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηα απαξαίηεηα, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, επαγγεικαηηθά πξνζφληα: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο Δπηρείξεζεο Αθαίξεζεο –Καηεδάθηζεο (ΔΑΚ) ψζηε λα εθηειεί έξγα 

αθαίξεζεο ή θαηεδάθηζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ θαζψο επίζεο θαη άιιεο εξγαζίεο δηαρείξηζεο 

ακηαληνχρσλ πιηθψλ, φπσο ζπληήξεζε, επηθάιπςε ή εγθιεηζκφ, απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.  

2. Δγγξαθή ηεο ΔΑΚ ή ηεο ζπλεξγαδφκελεο κε απηή Δπηρείξεζεο Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ, ζην κεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ). 

 

ΝΟΜΟΘΔΙΑ  

Η ζρεηηθή Ννκνζεζία αλαθεξφκελε ζηελ εξγαζία ηεο απνμήισζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ 

ακηάληνπ είλαη:  

 Ν. 1338/83, δηαηάμεηο παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 6 ηνπ Ν. 1440/84.  

 Ν. 1568/85, (ΦΔΚ 177/Α/18-10-1985) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 29 θαη 36 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 14.  

 Ν. 1558/85.  

 Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 19εο επηεκβξίνπ 1983 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζηελ έθζεζε ζηνλ ακίαλην θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο.  

 Σν Π.Γ. 212/2006: Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ 

εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 91/382/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ.(ΦΔΚ Α΄212/2006)  



 ΚΤΑ 13588/725/06 (ΦΔΚ 383/Β/28-03-2006) : «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηα-

ρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ», ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

91/689/ΔΟΚ, «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξ. 19396/1546/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο : «Μέηξα θαη 

φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ».  

 Σελ εγθχθιην αξ. πξση. 130115/6-6-2007 (εγθχθιηνο εθαξκνγήο Π.Γ. 212/2006)  

 Σελ αξηζκ. Τ 1321/25, 9, 1987 απφθαζε Πξσζππνπξγνχ.  

 Σελ αξηζκ. Α 9211/ΓΙΟΝΟΔ 1737/3-11-87 θνηλή απφθαζε Πξσζππνπξγνχ θαη 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο.  

 Σελ κε αξηζκ. 10/4-5-87 γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο.  

 Σελ κε αξηζκ. 522/1987 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο.  

 Σελ κε αξηζκ. 6972Β/1996 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.  

 Σν Ν.1650/86 άξζξνπ 12 (παξαγξ. 2,3 θαη 4) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζκ. 72751/3054/1985 «Σνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα 

…θ.ι.π.».  

 Σελ απφθαζε 94/904/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1994 ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EEL 356/14/31-12-94).  

 Σελ αξηζκ. 49541/1424/86 θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «ηεξεά απφβιεηα ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 75/442/ΔΟΚ».  

 Σελ Τ.Α. 8243/1113 (Δζσηεξηθψλ – Δζληθήο Οηθνλνκίαο-Κνηλ. Αζθαιίζεσλ-ΠΔΥΧΓΔ, 

Βηνκεραλίαο) ηεο 26.2/8-3-91 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη 

κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ εθπνκπέο ακηάληνπ-(Β 138).  

 Σν άξζξν 35 ηνπ Ν. 3762/2009 «Αλαδηνξγάλσζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.ΔΠ.Δ.) , ξχζκηζε ζεκάησλ Οξγαληζκψλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α΄75/2009).  

 Σε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (Πξαθηηθφ 5/10-6-2009)  

 Απφθαζε 21017/84 /30-6-2009 (φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηηο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ ή θαη πιηθψλ πνπ 

πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα, θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζψο 

επίζεο θαη κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή θαη πιηθψλ 

πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην) (ΦΔΚ 1287/30-6-2009).  

 

 

 

 

 



ΓΔΝΙΚΑ  

Διζαγωγή  

Ο φξνο «επηθίλδπλν» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηνλ ηδηαίηεξν θίλδπλν πνπ εγθπκνλνχλ 

νξηζκέλεο νπζίεο, απφβιεηα, φπσο ίλεο θαη ζθφλε ακηάληνπ, ηφζν γηα ηνλ άλζξσπν φζν θαη γηα 

ην πεξηβάιινλ.  

Tν πξφβιεκα ησλ ηλψλ ακηάληνπ, κπνξεί λα κεηεμειηρζεί ζε θαξθίλν ησλ πλεπκφλσλ θαη 

κεζνζειίσκα αζβέζησζεο.  

Δπεηδή ζηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ αθφκε κνλάδεο επεμεξγαζίαο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ε 

κφλε ιχζε είλαη ε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ακηάληνπ) πξνο ηειηθή 

δηάζεζε ζην εμσηεξηθφ.  

Δδψ, πξφθεηηαη γηα έλα δχζθνιν εγρείξεκα αθνχ απαηηείηαη ηερλνγλσζία, εκπεηξία θαζψο 

επίζεο θαη ε χπαξμε ζπλζέηνπ εμνπιηζκνχ θαη νξγάλσζεο πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ φιε 

δηαδηθαζία.  

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ ή ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο ηελ ζρεηηθή άδεηα Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ 

Τιηθψλ (ακηάληνπ) θαη άιιεο ζπλαθείο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη. Δπίζεο ζα δεηεζνχλ λα 

πξνζθνκηζζνχλ απαηηνχκελεο άδεηεο, γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία.  

 

Πεπιγπαθή ανηικειμένος επγαζιών  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πιήξεο απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηεο 

ππάξρνπζαο επηθάιπςεο απφ elenit θαη θάζε άιιν πιηθφ ακηάληνπ, πνπ ππάξρνπλ ζην 

πθηζηάκελν θηίξην ηνπ ΑΟ, νη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν 

ηεο εξγνιαβίαο.  

Γηα ην θηίξην ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζρέδην εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο, ε νπνία πξέπεη θαη λα ην εγθξίλεη. ην 

ζρέδην ζα πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ 

αθαίξεζεο ακηάληνπ γηα θάζε πεξίπησζε (ζηέγεο θ.ι.π.).  

Οη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνμήισζε ηνπ ακηάληνπ, αλάινγα κε ην 

εγθεθξηκέλν ζρέδην εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζα είλαη:  

1. Δγθιεηζκφο ηνπ ρψξνπ, γηα εχζξππηα πιηθά ακηάληνπ θαη πιήξεο απνκφλσζε ησλ ρψξσλ 

ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ ρψξσλ δηαθίλεζεο απηψλ γηα απφξξηςε απφ ηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ 

θηηξίνπ. Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο απηψλ ησλ εξγαζηψλ ζα απνκνλψλνληαη κε 

θαιχκκαηα απφιπηεο ζθξάγηζεο φια ηα ζηφκηα θαη ηπρφλ άιια αλνίγκαηα αεξαγσγψλ.  

2. Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δηαβξνρήο, γηα κε εχζξππηα πιηθά ακηάληνπ (ακηαληνηζηκέλην, 

ακηαληνχρα πιαθίδηα PVC).  

 



Μέρξη ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ απνμήισζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ ακηάληνπ θαη 

εθηέιεζεο ησλ ηειηθψλ κεηξήζεσλ, απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην ηεο Ηκεδαπήο ή ηεο 

Αιινδαπήο δηαπηζηεπκέλν θαηά ELOT EN ΙSO17025:2005, ηφζν γηα δεηγκαηνιεςίεο αέξα φζν 

θαη γηα πξνζδηνξηζκφ αησξνπκέλσλ ηλψλ ακηάληνπ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε ηειηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαζαξφηεηαο απφ δηάρπζε ηλψλ ακηάληνπ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ, δελ ζα 

επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε θαλέλα άηνκν εθηφο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγείνπ.  

Μεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ ρψξνπ ζα γίλεηαη ε παξάδνζή ηνπ γηα ηελ έλαξμε 

ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηξνπνπνηήζεσλ, θαη ηελ παξάδνζε ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ, 

πιήξσο απνθαηεζηεκέλσλ γηα εθηέιεζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ θαη γηα ρξήζε.  

 

1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ ΑΦΑΙΡΔΗ ΤΛΙΚΩΝ 

ΑΜΙΑΝΣΟΤ  

ην ηκήκα απηφ πεξηγξάθνληαη ηα εμήο:  

 Μεζνδνινγία Κηλεηνπνίεζεο θαη Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο Αζθαιείαο / Τγηεηλήο Δξγαζηψλ.  

 Λεπηνκεξήο Μεζνδνινγία Αθαίξεζεο θαη Γηαρείξηζεο Τιηθψλ Ακηάλησλ, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε Ννκνζεζία.  

 ΜΑΠ (Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο), γηα ηελ αθαίξεζε πιηθψλ ακηάληνπ. (Σχπνη ηνιψλ)  

 Μεζνδνινγία Δλεξγεηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηψλ 

αθαίξεζεο πιηθψλ ακηάληνπ. 

 

1.1. Μεθοδολογία Κινηηοποίηζηρ και Διδικέρ Δγκαηαζηάζειρ Αζθαλείαρ / Τγιεινήρ 

Δπγαζιών.  

 

1.1.1. Γπαθεία, Αποθήκερ και Δγκαηαζηάζειρ Τγιεινήρ  

 ην θηίξην πνπ ζα γίλεη απνμήισζε ακηάληνπ ζα δεκηνπξγνχληαη νη αθφινπζεο 

εγθαηαζηάζεηο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Δξγνιαβίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν.  

 Γξαθείν Δξγνηαμίνπ.  

 Απνζεθεπηηθφο ρψξνο  

 Δγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο (ρψξνο Γηαηξνθήο/Πιπζίκαηνο/Καπλίζκαηνο)  

 Απνρσξεηήξηα  

 Υψξνο Ππξαζθάιεηαο.  

 εκεία παξνρήο λεξνχ θαη ξεχκαηνο.  

 Υψξνο απνιχκαλζεο, γηα ηηο εξγαζίεο ακηάληνπ.  

 

 

 



Γπαθεία Δπγοηαξίος  

Ο Δξγνιάβνο ζα δεκηνπξγήζεη γξαθεία εξγνηαμίνπ, πιεζίνλ ησλ ρψξσλ φπνπ ζα γίλεη ε 

εξγνιαβία ηφζν ηεο απνκάθξπλζεο ακηάληνπ φζν θαη ηεο ππφινηπεο εξγνιαβίαο 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ. Δληφο ησλ Γξαθείσλ απηψλ ζα δηεμάγνληαη φιεο νη 

ζπλαληήζεηο θαη ζα είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπ Τπεπζχλνπ ηεο Δξγνιαβίαο θαη ησλ βνεζψλ 

ηνπ.  

Δληφο ηνπ γξαθείνπ ζα ππάξρνπλ ζρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο εξγνιαβίαο, ππξνζβεζηήξεο, 

ηειέθσλν θαη θπηίν πξψησλ βνεζεηψλ.  

Δπίζεο ζα ππάξρεη θαη ρψξνο απνζήθεπζεο θξαλψλ αζθαιείαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ 

εμνπιηζκψλ γηα ηνπο επηζθέπηεο.  

Όινη νη επηζθέπηεο ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα ελεκεξψλνληαη θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζην 

Δξγνηάμην απφ ην αξκφδην άηνκν.  

 

Αποθηκεςηικόρ σώπορ και σώπορ θύλαξηρ Δύθλεκηων Τλικών.  

Θα δεκηνπξγεζεί ρψξνο θχιαμεο φισλ ησλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο εξγαζίεο, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ. 

Ο ρψξνο απηφο ζα είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλνο θαη ζα ππάξρνπλ ζ’  απηφλ φιεο νη 

ζρεηηθέο ζεκάλζεηο. Ο ρψξνο απηφο ζα είλαη θιεηδσκέλνο. Δπίζεο, ζα δεκηνπξγεζεί θπηίν 

θχιαμεο εχθιεθησλ πγξψλ/πιηθψλ. Θα ππάξρεη θιεηδί αζθαιείαο, ηθαλνπνηεηηθφο εμαεξηζκφο 

θαη ζήκαλζε επί ηνπ θπηίνπ. Σα θιεηδηά θαη ησλ δχν ρψξσλ ζα είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ 

Τπεχζπλνπ ηεο Δξγνιαβίαο θαη ησλ βνεζψλ ηνπ. 

  

Δγκαηαζηάζειρ Τγιεινήρ (Υώπορ Γιαηποθήρ / πλςζίμαηορ / Καπνίζμαηορ).  

Θα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεινο ρψξνο κε φιεο ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

δηαηξνθή, πιχζηκν θαη πφζηκν λεξφ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. ηνλ ρψξν απηφ ζα επηηξέπεηαη 

θαη ην θάπληζκα. Ο ρψξνο απηφο ζα δεκηνπξγεζεί κέζα ή δίπια ζηνπο ρψξνπο ζηνπο 

νπνίνπο ζα γίλεη ε απνκάθξπλζε ηνπ ακηάληνπ.  

 

Αποσωπηηήπια  

Θα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιεινη ρψξνη, γηα απνρσξεηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ. 

Δθηφο ησλ απνρσξεηεξίσλ ζα ππάξρεη ρψξνο πιπζίκαηνο, αλαιψζηκα πιηθά θαη ε αλάινγε 

ζήκαλζε. Η ζπλερήο θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ζα είλαη επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ.  

 

ημεία Πςπαζθάλειαρ  

 Θα δεκηνπξγεζεί ζεκείν ππξαζθάιεηαο ην νπνίν ζα έρεη ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ:  

 Ππξνζβεζηήξα Νεξνχ  



 Ππξνζβεζηήξα Κφλεσο  

 Ππξνζβεζηήξα CO2  

 Κάδν κε λεξφ  

 Καηάιιειεο ζεκάλζεηο  

Σν ζεκείν απηφ ζα βξίζθεηαη θνληά ζην ρψξν εξγαζίαο.  

 

Παποσέρ Ρεύμαηορ και Νεπού  

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλ γίλεηαη νη ππάξρνπζεο παξνρέο ξεχκαηνο θαη λεξνχ ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο ή οι επγοηαξιακέρ παποσέρ και αςηό δεν είναι δςναηόν θα γίνεηαι σπήζη 

καηάλληληρ ηλεκηπογεννήηπιαρ με μέπιμνα και δαπάνερ ηηρ αναδόσος.  

 

Η ηάζε ηνπ ξεχκαηνο ζα ειαηηψλεηαη ζε 110 Volt κε εηδηθνχο κεηαζρεκαηηζηέο ηνπ Δξγνιάβνπ.  

Θα ππάξρεη ν αλαγθαίνο θσηηζκφο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε εηδηθνχο ιακπηήξεο 

αζθαιείαο κε επζχλε ηνπ Δξγνιάβνπ.  

 

Υώπορ Απολύμανζηρ για Δπγαζίερ Αμιάνηος  

Θα δεκηνπξγεζεί εηδηθφο ρψξνο ζην θηίξην ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνιχκαλζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα εξγάδνληαη ζηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ακηάληνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία (Decontamination Unit).  

 

1.1.2. Φύλαξη Τλικών / Μησανημάηων  

 

Όια ηα πιηθά θαη κεραλήκαηα ζα θπιάζζνληαη εληφο ηνπ εηδηθά πξνζηαηεπκέλνπ ρψξνπ 

απνζήθεπζεο .  

Όια ηα πιηθά θαη κεραλήκαηα ζα βξίζθνληαη εληφο κεηαιιηθψλ θηβσηίσλ.  

 

Φύλαξη Τλικών Αμιάνηος  

Πεξηιεπηηθά, αθνχ πξψηα φια ηα πιηθά αθαηξεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία θαη 

ηνπνζεηεζνχλ εληφο δηπιψλ εηδηθψλ ζάθσλ, ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο κεηαιιηθψλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηα νπνία ήδε ζα βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν, θαη ζα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζήκαλζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαινχλ ζηνλ εγθεθξηκέλν ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. (Γεξκαλία Γηαθξαηηθή ζπκθσλία). Η απνκάθξπλζε απηή ζα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ, θαη είηε ζα απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

πιηθψλ ακηάληνπ ή ζα κεηαθέξνληαη θαη’ επζείαλ ζην ιηκάλη απνκάθξπλζεο κε ζθνπφ ηελ άκεζε 

κεηαθνξά ηνπο απφ απηφ, γηα δηάζεζε ζην εμσηεξηθφ. (Γεξκαλία-δηαθξαηηθή ζπκθσλία). Θα 



πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί θαη λα δεισζεί ζηελ Τπεξεζία, ε άδεηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν, γη απηφ ην ζθνπφ ζην εζσηεξηθφ.  

 

1.1.3. Γιάθεζη Άσπηζηων Τλικών.  

 

Όια ηα ππφινηπα άρξεζηα πιηθά, ζα ζπγθεληξψλνληαη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ζα 

κεηαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απφ ηηο Αξρέο, κε επζχλε ηνπ Δξγνιάβνπ, αθνχ πξψηα 

εμαζθαιηζζεί ε θαζαξφηεηα ηνπο απφ χπαξμε ηλψλ ακηάληνπ.  

 

1.1.4. ηάθμεςζη Μησανημάηων  

 

Η ζηάζκεπζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη ζε ρψξν πνπ ζα πξναπνθαζίδεηαη κε ηελ επίβιεςε 

ηνπ έξγνπ.  

 

1.1.5. Πποειδοποιηηικέρ/ςμβοςλεςηικέρ Πινακίδερ  

 

Ο Δξγνιάβνο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ζηνπο ρψξνπο ηεο εξγνιαβίαο ηηο αθφινπζεο 

πξνεηδνπνηεηηθέο / πξνζηαηεπηηθέο/ ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο:  

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΓΙΑΣΑΔΙ 

1. Αθαίξεζε Ακηάλησλ ζε Δμέιημε – Μελ 
Δηζέξρεζηε 

Έμσ απφ αεξνζηεγείο θιεηζηνχο 
ρψξνπο αθαίξεζεο ακηάληνπ θαη 
δίπια απφ ζπζθεπή απνθνλίσζεο 
(air-locks) 

500Υ300 

2. Δίζνδνο κφλν ζε Δμνπζηνδνηεκέλν 
Πξνζσπηθφ 

Έμσ απφ αεξνζηεγείο θιεηζηνχο 
ρψξνπο αθαίξεζεο ακηάληνπ θαη 
δίπια απφ ζπζθεπή απνθνλίσζεο 
(air-locks) 

500Υ300 

3. 

Πέξαλ απηνχ ηνπ εκείνπ επίζθεςεο 
κφλνλ κε αηνκηθή ζπζθεπή εμαεξηζκνχ 
θαη ελδπκαηνινγία αθαίξεζεο 
ακηάληνπ  

Έμσ απφ αεξνζηεγείο θιεηζηνχο 
ρψξνπο αθαίξεζεο ακηάληνπ θαη 
δίπια απφ ζπζθεπή απνθνλίσζεο 
(air-locks)  

500Υ300 

4. Η εηζπλνή ζθφλεο ακηάληνπ είλαη 
επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία 

Έμσ απφ αεξνζηεγείο θιεηζηνχο 
ρψξνπο αθαίξεζεο ακηάληνπ θαη 
δίπια απφ ζπζθεπή απνθνλίσζεο 
(air-locks) 

500Υ300 

5. 
Πξνζνρή – Πεξηέρεη ακίαλην (κε ην 
θαηά ηελ λνκνζεζία “a” πνπ 
ππνδεηθλχεη ακίαλην 

ε φια ηα κεηαιιηθά θηβψηηα 
ακηάληνπ θαη ζηηο δηπιέο 
ζαθνχιεο ηνπνζέηεζεο πιηθψλ 
ακηάληνπ 

Χο Ννκνζεζία 

6. Η εηζπλνή ζθφλεο ακηάληνπ είλαη 
επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία 

ε φια ηα κεηαιιηθά θηβψηηα 
ακηάληνπ θαη ζηηο δηπιέο 
ζαθνχιεο ηνπνζέηεζεο πιηθψλ 
ακηάληνπ 

Χο Ννκνζεζία 



7. 

Παξακέλεη Κιεηδσκέλε – ηα θιεηδηά 
βξίζθνληαη ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ 
Έξγνπ.  

ηηο πφξηεο δηαθχιαμεο πιηθψλ 

θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ακηάληνπ 

300Υ500 

8. Υξήζε πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο 
απαξαίηεηε. 

ε θάζε είζνδν αεξνζηεγνχο 
θιεηζηνχ ρψξνπ  

300Υ400 

9. Υξήζε ππνδεκάησλ αζθαιείαο 
απαξαίηεηε 

ε θάζε είζνδν αεξνζηεγνχο 
θιεηζηνχ ρψξνπ 

300Υ400 

10. Υξήζε δσλψλ αζθαιείαο απαξαίηεηε 
ε θάζε είζνδν αεξνζηεγνχο 
θιεηζηνχ ρψξνπ θαη εάλ 
ελδεηθλείεηαη  

300Υ400 

11. εκείν Ππξαζθάιεηαο  ε ζεκείν ππξαζθάιεηαο  300Υ400 

12. Πξψηεο Βνήζεηεο Γξαθείν Δξγνηαμίνπ θαη έμσ απφ 
αεξνζηεγή θιεηζηφ ρψξν  

300Υ400 

13. Κίλδπλνο Αλάθιεμεο -Πξνζνρή ηελ απνζήθε εχθιεθησλ 400Υ200 

 

Αλαιπηηθφηεξα:  

Ο Δξγνιάβνο ζα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ζηνπο ρψξνπο ηεο εξγνιαβίαο ηηο αθφινπζεο 

πξνεηδνπνηεηηθέο / πξνζηαηεπηηθέο/ ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο:  

- ΑΜΙΑΝΣΟ  

- ΜΗΝ ΔΙΔΡΥΔΣΔ ΣΟ ΥΧΡΟ ΑΝ ΓΔΝ ΔΥΔΣΔ ΔΡΓΑΙΑ  

- Η ΔΙΠΝΟΗ ΚΟΝΗ ΑΜΙΑΝΣΟΤ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ  

 

Οη ρψξνη φπνπ πξνβιέπεηαη ή έρεη δηαπηζησζεί ππέξβαζε ηεο νξηαθήο ηηκήο έθζε-ζεο ζε 

ακίαλην, πξέπεη λα έρνπλ εκθαλή ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 105//1995 θαη 

πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο, φπνπ αλαγξάθεηαη κε γξάκκαηα πνπ δηαβά-δνληαη εχθνια:  

- ΑΜΙΑΝΣΟ  

- ΜΗΝ ΔΙΔΡΥΔΣΔ ΣΟ ΥΧΡΟ ΑΝ ΓΔΝ ΔΥΔΣΔ ΔΡΓΑΙΑ – ΠΙΘΑΝΗ ΤΠΔΡΒΑΗ ΣΗ 

ΟΡΙΑΚΗ  ΣΙΜΗ  

- Η ΔΙΠΝΟΗ ΚΟΝΗ ΑΜΙΑΝΣΟΤ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ  

 

Όια ηα δνρεία ή νη ζάθνη, πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην σο απφβιεηα απφ εξγαζίεο κε ακίαλην ή 

αθφκε ηα πξνο θαζαξηζκφ ελδχκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα θέξνπλ 

ζήκαλζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη κε γξάκκαηα πνπ δηαβάδνληαη εχθνια:  

- ΠΡΟΟΥΗ  

- ΠΔΡΙΔΥΔΙ ΑΜΙΑΝΣΟ  

- Η ΔΙΠΝΟΗ ΚΟΝΗ ΑΜΙΑΝΣΟΤ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ  

- ΣΗΡΔΙΣΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΑΛΔΙΑ  

 

 



1.1.6. καλωζιέρ  

Δηδηθέο ζθαισζηέο αινπκηλίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο εξγαζίεο. Οη ζθαισζηέο απηέο ζα 

επεθηείλνληαη ζην απαηηνχκελν χςνο εξγαζίαο θαη κε αξθεηφ πιάηνο, πεξηκεηξηθφ θηγθιίδσκα, 

παξάπιεπξεο ζηεξίμεηο θαη ζθάιεο αλέιημεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Θα επξίζθνληαη ζην ρψξν 

αθαίξεζεο πιηθψλ ακηάληνπ θαη ζα πηζηνπνηνχληαη γηα θαζαξφηεηα πξηλ ηελ έμνδφ ηνπο. Θα 

αλεγείξνληαη, ειέγρνληαη θαη απνμειψλνληαη απφ πηζηνπνηεκέλα άηνκα κε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ζε ζθαισζηέο.  

 

1.1.7. Δξοπλιζμόρ – Δπγαλεία  

 

Όινο ν ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία, γηα ηηο εξγαζίεο ζα είλαη ειεθηξηθήο ηάζεο 110 Volt. 

Απηφ γίλεηαη γηα κείσζε θηλδχλνπ ειεθηξνπιεμίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο Αγγιηθέο πξνδηαγξαθέο.  

Όινο ν Δμνπιηζκφο ειέγρεηαη θαη πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο θάζε έμη κήλεο 

θαη σο πξνλνεί ε ζρεηηθή Ννκνζεζία. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ, κε ηε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Γηα ηελ κείσζε ηάζεο ειεθηξηζκνχ ζε 110 Volt, ν Δξγνιάβνο ζα παξέρεη ηνπο ζρεηηθνχο 

κεηαζρεκαηηζηέο.  

Όινο ν εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία ζα ηεξνχληαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.  

 

1.1.8. Δξειδικεςμένερ Δπγαζίερ  

 

Δθηφο ησλ θπξίσο εξγαζηψλ ηνπ ακηάληνπ, γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρεη ε ζρεηηθή άδεηα θαη 

εκπεηξία γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνιάβνπ, φιεο νη άιιεο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κε 

θαηάιιειν πξνζσπηθφ ηνπ.  

 

1.1.9. Κάπνιζμα  

 

Σν Κάπληζκα ζα απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εθηφο ηνπ ρψξνπ ζηηηζκνχ θαη γξαθείσλ 

φπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο.  

 

1.1.10. Κπάνη και Τποδήμαηα Αζθαλείαρ  

 

Δθηφο απφ ηηο εξγαζίεο αθαίξεζεο ακηάληνπ πνπ απαηηνχλ επηπξφζζεηα αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα, ε ρξήζε θξάλνπο θαη ππνδεκάησλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσηηθή ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

ηνπ εξγνηαμίνπ.  

 



1.1.11. Αθαίπεζη Πποζωπινών Δγκαηαζηάζεων  

 

Με ηελ απνπεξάησζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ζα αθαηξνχληαη φιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη νη ρψξνη ζα παξαδίδνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.  

 

2. Λεπηομεπήρ Μεθοδολογία Αθαίπεζηρ και Γιασείπιζηρ Αμιάνηος  

Ανηικείμενο Δπγαζίαρ  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πιήξεο απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ζηνηρείσλ 

ακηάληνπ πνπ ππάξρνπλ ζην πθηζηάκελν θηίξην ηνπ ΑΟ.  

 

2.1 Μεθοδολογία Αθαίπεζηρ Τλικών Αμιάνηος  

 

Γίδεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο, ζρεηηθέο κε ηελ αθαίξεζε ζηνηρείσλ ακηάληνπ 

θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θξαηηθή ή θνηλνηηθή Ννκνζεζία.:  

 Καηαζθεπή Έγθιεηζησλ Υψξσλ γηα ηελ απνκφλσζε πεξηνρψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην, ή 

εθαξκνγή κεζφδνπ δηαβξνρήο.  

 Καηαζθεπή Δηδηθήο Δηζφδνπ (ζε πεξίπησζε έγθιεηζησλ ρψξσλ)  

 Καηαζθεπή ρψξνπ απνιχκαλζεο πξνζσπηθνχ  

 Έιεγρνο ησλ ρψξσλ κε ηελ δηεμαγσγή ηειηθψλ κεηξήζεσλ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ζπγθέληξσζεο αησξνπκέλσλ ηλψλ ακηάληνπ, απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην ηεο Ηκεδαπήο ή 

Αιινδαπήο, δηαπηζηεπκέλν θαηά ην πξφηππν ELOT EN ΙSO 17025, ηφζν γηα 

δεηγκαηνιεςίεο αέξα φζν θαη γηα πξνζδηνξηζκφ αησξνπκέλσλ ηλψλ ακηάληνπ, πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ φηη είλαη θάησ ηνπ νξίνπ θαζαξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία, 

θαη έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ θαζαξφηεηνο ησλ ρψξσλ (Πηζηνπνηεηηθά Πιήξνπο Αθαίξεζεο).  

 Πηζηνπνηεκέλν Πξνζσπηθφ γηα εξγαζίεο Αθαίξεζεο Ακηάληνπ.  

 Υψξνη δηαθίλεζεο Τιηθψλ Ακηάλησλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ.  

 Σερληθέο Αθαίξεζεο Τιηθψλ Ακηάληνπ  

 Μεηαθνξά κεηαιιηθψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ην ρψξν ησλ ζρνιείσλ ζε 

αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ ακηάληνπ.  

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ παξάδνζεο-παξαιαβήο απφ ην ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. 

 Μεηαθνξά κεηαιιηθψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηελ Διιάδα ζην εμσηεξηθφ θαη ηειηθή 

δηάζεζή ηνπο, ζε εγθεθξηκέλν ρψξν (Γεξκαλία δηαθξαηηθή ζπκθσλία). 

 Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ παξάδνζεο – παξαιαβήο απφ ην ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο ζην 

εμσηεξηθφ, επίζεκα κεηαθξαζκέλν απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ.  

 



2.1.1 Καηαζκεςή Αεποζηεγώρ αποκλειζμένων Υώπων για απομόνωζη πεπιοσών πος 

πεπιέσοςν αμίανηο  

 

Κάζε ρψξνο πνπ έρεη δηαπηζησζεί ε χπαξμε πιηθνχ ακηάληνπ θαη απαηηείηαη γηα ηελ αθαίξεζε 

ηνπ έγθιεηζηνο ρψξνο, (ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην εξγαζηψλ), ζα απνθιεηζζεί 

αεξνζηεγψο έηζη ψζηε λα απνηξαπεί νπνηαδήπνηε δηαξξνή ηλψλ ακηάληνπ πξνο ηελ 

αηκφζθαηξα. Ο αξηζκφο ησλ απνθιεηζκέλσλ ρψξσλ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ επίβιεςε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνιάβν.  

ε θάζε απνθιεηζκέλν ρψξν ζα ζθξαγηζζνχλ φια ηα αλνίγκαηα κε εηδηθή απηνθφιιεηε ηαηλία. ε 

ρψξνπο, πνπ έρνπλ αλνηθηά πιεπξά θαη δελ ππάξρεη θπζηθφ φξην ηνίρσλ θαη ηαβαληνχ, ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ ςεπδφηνηρνη θαη ςεπδνξνθέο κε μχια 50Υ50 mm νη νπνίνη ζα θαιπθζνχλ κε 

πνιπαηζπιέλην βαξέσο ηχπνπ. Όιεο νη ελψζεηο κε δάπεδα πθηζηάκελε ηνηρνπνηία θαη ηαβάληα 

ζα ζθξαγηζζνχλ κε εηδηθή απηνθφιιεηε ηαηλία.  

ε θάζε απνθιεηζκέλν ρψξν ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά κεραλήκαηα (εηδηθή αληιία), ζε ηέηνηα 

ζέζε ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ππφ πίεζε κέζα ζην ρψξν αθαίξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

βαζηθή θαη ζπλήζσο κνλαδηθή φδεπζε ηνπ αέξα πξνο ηελ πεξηνρή αθαίξεζεο πξέπεη λα 

δηέξρεηαη απφ ηελ κνλάδα θαζαξηζκνχ.  

Ο αέξαο εμφδνπ απφ απηφ ην ζχζηεκα πξέπεη λα δηέξρεηαη κέζα απφ θαηάιιειν εηδηθφ θίιηξν 

πςειήο απφδνζεο ψζηε λα απνκαθξχλεηαη φιε ε ζθφλε ακηάληνπ. Όπνπ είλαη εθηθηφ ην ζεκείν 

εμαγσγήο ηεο κνλάδνο πξέπεη λα είλαη πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε απφζηαζε απφ 

άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζηφκηα εμαγσγήο, ζηφκηα εηζαγσγήο θιηκαηηζκνχ, ή παξνρέο 

αλαπλεχζηκνπ αέξα.  

Σν ζχζηεκα απαγσγήο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο.  

Πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο εμφδνπ απφ ην ζχζηεκα απαγσγήο γηαηί κπνξεί ηα θίιηξα ή άιια 

πιηθά λα θαηαζηξαθνχλ θαη ίλεο ακηάληνπ λα δηαθχγνπλ ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο αθαίξεζεο. Σα 

εηδηθά θίιηξα ζα αληηθαζίζηαληαη θαη ειέγρνληαη φπσο πξνβιέπεη ε Ννκνζεζία.  

Οη ελψζεηο κεραλεκάησλ επί ηνπ απνθιεηζκέλνπ ρψξνπ ζα ζθξαγίδνληαη κε εηδηθή απηνθφιιεηε 

ηαηλία.  

Δληφο ηνπ απνθιεηζκέλνπ ρψξνπ ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθφ κεράλεκα ζπλαγεξκνχ, ην νπνίν ζα 

εηδνπνηεί ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο εληφο ηνπ ρψξνπ.  

Κάζε απνθιεηζκέλνο ρψξνο ζα έρεη εηδηθή είζνδν έηζη ψζηε κε ηελ αξλεηηθή πίεζε λα κελ είλαη 

δπλαηή ε δηαξξνή ηλψλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

Πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο αθαίξεζεο πιηθψλ ακηάληνπ, ν ρψξνο ζα ειέγρεηαη 

απφ ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ, θαη εθπξφζσπν ηεο Γηεχζπλζεο Έξγνπ.  

Δπίζεο γηα επηβεβαίσζε πηζαλήο δηαξξνήο ζα γίλεηαη εηδηθφ πείξακα κε θαπλφ ζηνλ ρψξν, έηζη 

ζε πεξίπησζε απψιεηαο λα δηαπηζηψλεηαη ην πξφβιεκα.  

 



2.1.2 Διδικέρ Δίζοδοι Αποκλειζμένων Υώπων  

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ, ζε θάζε απνθιεηζκέλν ρψξν ζα δεκηνπξγεζεί εηδηθή είζνδνο 

κε ηξηπιφ παξαπέηαζκα έηζη ψζηε κε ηελ αξλεηηθή πίεζε πξνο ηα κέζα λα παξεκπνδίδεηαη ε 

δηάρπζε ηλψλ ακηάληνπ πξνο ηα έμσ.  

Δπίζεο ν ρψξνο απηφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαίξεζε ηεο κίαο απφ ηηο δχν ζηνιέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ αθαίξεζεο ακηάληνπ θαη σο επίζεο ησλ θαιπκκάησλ ππνδεκάησλ γηα 

παξεκπφδηζε κεηαθνξάο ηπρψλ ηλψλ πξνο ηα έμσ.  

Κάζε εηδηθή είζνδνο ζα θαηαζθεπάδεηαη κε εηδηθφ πιαίζην αινπκηλίνπ ή μχινπ θαη ζα θαιχπηεηαη 

κε εηδηθφ θχιιν πνιπαηζπιελίνπ αθνχ ζθξαγηζζνχλ φιεο νη ελψζεηο εξκεηηθά, ζα θαιπθζνχλ ηα 

πιεπξά, νξνθή θαη είζνδνο. Δλδηάκεζα ζα ππάξρεη ηξηπιφ παξαπέηαζκα πνιπαηζπιελίνπ.  

ην ρψξν απηφ ζα ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη πξνεηδνπνηεηηθέο / πξνζηαηεπηηθέο ζεκαηνδνηήζεηο 

πξνζσπηθνχ.  

Η είζνδνο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ζα απαγνξεχεηαη απζηεξά. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 

ππάξρεη θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ άηνκν πνπ ζα ειέγρεη ηνλ ρψξν απηφ θαζψο θαη 

ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηνλ θιεηζηφ ρψξν. Γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζα ππάξρεη 

εηδηθφ παξαζπξάθη κε δηαθαλέο θχιιν πνιπαηζπιελίνπ.  

Η επηθνηλσλία ζηνλ κέζα ρψξν κε ηνλ έμσ, ζα γίλεηαη κε αηνκηθνχο αζχξκαηνπο.  

 

2.1.3. Υώπορ Απολύμανζηρ Πποζωπικού (Decontamination Unit).  

 

Θα δεκηνπξγεζνχλ ηξεηο ρψξνη δίπια ζην ρψξν πνπ ζα γίλνληαη νη εξγαζίεο ακηάληνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κνλάδα απνιχκαλζεο πξνζσπηθνχ, κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηεί ν 

Νφκνο.  

Οη ρψξνη ζα είλαη:  

 «Αθάζαξην Γσκάηην»  

 Υψξνο Απνιχκαλζεο  

 Καζαξφ Γσκάηην  

 

Όινη νη πην πάλσ ρψξνη ζα δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζα ππάξρεη πξφζβαζε κε ζχξεο 

εμνπιηζκέλεο κε απηφκαην κεραληζκφ θιεηζίκαηνο.  

Σν «Αθάζαξην Γσκάηην» ζα δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα απνηειεί έγθιεηζην ρψξν ελσκέλν κε 

κνλάδα δεκηνπξγίαο θελνχ αέξνο θαη ελαιιαγήο ηνπ αέξα 8 θνξέο ηνλ φγθν ηνπ δσκαηίνπ αλά 

ψξα, κε ηνλ θαηάιιειν θηιηξαξηζκφ. ηνλ ρψξν απηφ ην πξνζσπηθφ ζα αθαηξεί ηελ εζσηεξηθή 

ζηνιή ηνπ (ε εμσηεξηθή αθαηξείηαη σο πην πάλσ εληφο ησλ εηδηθψλ εηζφδσλ), ην εηδηθφ 

εζψξνπρν θαη ηα ππνδήκαηα ηνπ. Οη ζηνιέο πνπ ζα είλαη κηαο ρξήζεο θαη ην εηδηθφ εζψξνπρν, 



ζα ζεσξνχληαη απφβιεηα ακηάληνπ θαη ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο δηπιήο εηδηθήο ζαθνχιαο κε 

ζήκαλζε γηα πεξαηηέξσ απφξξηςε εληφο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

Μεηά ην «Αθαζάξηζην Γσκάηην», ην πξνζσπηθφ εξγαζίαο κε ακίαλην, ρσξίο λα αθαηξέζεη ηελ 

εηδηθή κάζθα πξνζψπνπ, ζα πξνρσξήζεη ζηνλ ελδηάκεζν Υψξν Απνιχκαλζεο. Δθεί ζα πιπζεί 

κε λεξφ πίεζεο θαη θαζαξηζηεί θαιά ζε φια ηνπ ην ζψκα έηζη φπσο ηπρφλ ελαπνκείλαζεο ίλεο λα 

θαζαξηζηνχλ. Αθνινχζσο ζα αθαηξεί ηελ κάζθα πξνζψπνπ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θαζαξίζεη 

θαιά.  

εκεηψλεηαη φηη ην λεξφ ζα απνρεηεχεηαη δηα ζσιήλνο, ζα θηιηξάξεηαη κε εηδηθφ θίιηξν γηα 

ζπιινγή ηπρψλ ηλψλ θαη αθνινχζσο ζα απνρεηεχεηαη εληφο ηνπ πθηζηακέλνπ απνρεηεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Μεηά ηνλ Υψξν Απνιχκαλζεο, ην πξνζσπηθφ ζα πξνρσξήζεη ζην «Καζαξφ Γσκάηην» φπνπ ζα 

ζθνππηζηεί θαιά θαη ζα ελδπζεί γηα έμνδν ηνπ απφ ηελ ζρεηηθή ζχξα.  

ηνλ ρψξν απηφλ ζα ππάξρνπλ φιεο νη θαηάιιειεο ζεκάλζεηο φπσο ε Ννκνζεζία πξνβιέπεη.  

 

Πξαθηηθέο θαη ζηάδηα απνιχκαλζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη κε πιηθά ακηάληνπ.  

ε πεξίπησζε εξγνιαβίαο πνπ ν ρψξνο απνιχκαλζεο είλαη απνκαθξπζκέλνο απφ ηνπο 

έγθιεηζηνπο ρψξνπο:  

Δίζνδνο γηα εξγαζία  

 Δηζέξρεηαη εξγαδφκελνο ζην «Καζαξφ Γσκάηην» ηνπ ρψξνπ απνιχκαλζεο.  

 Αθαηξεί φια ηα πξνζσπηθά ηνπ ξνχρα.  

 Διέγρεη ηελ εηδηθή κάζθα θαη ην “respirator”  

 Φνξά πξψηα κίαο ρξήζεο εζψξνπρα, κία θαηλνχξγηα «ηνιή αθαίξεζεο» (ΚΟΚΚΙΝΗ) 

θαη κία θαζαξή «ηνιή Μεηαθίλεζεο» (ΜΠΛΔ)  

 

 

 Σνπνζεηεί ην θάιπκκα ηνπ θίιηξνπ ηεο κάζθαο κέζα ζην ρψξν ηνπ ληνπο έηζη ψζηε λα 

ην μαλαρξεζηκνπνηήζεη αξγφηεξα.  

 Φνξάεη κίαο ρξήζεο θάιηζεο θαη χζηεξα ηα «Τπνδήκαηα γηα κεηαθίλεζε»  

 Παίξλεη ηα «Τπνδήκαηα εξγαζίαο» ηα νπνία είλαη ζε κία ζαθνχια polythlene θαη αλαρσ-

ξεί απφ ην ρψξν απνιχκαλζεο γηα ηνλ αεξνζηεγψο απνθιεηζκέλν ρψξν κέζα ζην 

«Αθάζαξην Γσκάηην».  

 Δηζέξρεηαη ζην «Καζαξφ Γσκάηην»  

 Αθαηξεί ηελ ΜΠΛΔ ζηνιή  

 Αθαηξεί ηα ππνδήκαηα κεηαθίλεζεο  

 Φνξά ηελ εηδηθή κάζθα.  

 Πξνζέξρεηαη ζην «Αθάζαξην Γσκάηην»  



 Φνξά ηα ππνδήκαηα Δξγαζίαο  

 Δηζέξρεηαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

 

Έμνδνο απφ ρψξν εξγαζίαο κε ακίαλην  

 Ο εξγαδφκελνο θαζαξίδεη κε απνξξνθεηηθή κεραλή ηελ ζηνιή ηνπ, ηελ κάζθα, ηα 

ππνδήκαηα εξγαζίαο.  

 Καζαξίδεη ηα ππνδήκαηα εξγαζίαο κε θαζαξφ λεξφ  

 Δηζέξρεηαη ζην «Αθάζαξην Γσκάηην» θαη αθαηξεί ηελ ζηνιή ηελ νπνία ηνπνζεηεί ζηελ 

εηδηθή ζαθνχια.  

 Αθαηξεί ηα ππνδήκαηα εξγαζίαο θαη ηα ηνπνζεηεί ζηελ ζαθνχια γηα λα ηα πάξεη καδί ηνπ 

ζην ρψξν απνιχκαλζεο  

 Αθαηξεί ηηο θάιηζεο ηνπ θαη ηηο ηνπνζεηεί ζηελ ζαθνχια πνπ ηνπνζέηεζε ηελ ζηνιή.  

 Δηζέξρεηαη ζην κεζαίν δσκάηην θαη θαζαξίδεη ηελ κάζθα ηνπ κε θαζαξφ λεξφ.  

 Δηζέξρεηαη ζην «Καζαξφ Γσκάηην» θαη θνξά ηελ ζηνιή κεηαθίλεζεο.  

 Μεηαθηλείηαη πξνο ηνλ ρψξν Απνιχκαλζεο κεηαθέξνληαο καδί ηνπ ηα ππνδήκαηα 

εξγαζίαο.  

 Δηζέξρεηαη ζην «Αθάζαξην Γσκάηην» ηνπ ρψξνπ απνιχκαλζεο  

 Αθαηξεί ηε ζηνιή κεηαθίλεζεο θαη ην εζψξνπρν θαη ηα ηνπνζεηεί ζε εηδηθή ζαθνχια 

απνξξηκκάησλ.  

 Δηζέξρεηαη ζην ληνχο, πιέλεη θαιά ηελ κάζθα θαη ην “respirator” θαη κεηά ηα αθαηξεί απφ 

ην πξφζσπφ ηνπ. Καιχπηεη ην θίιηξν κε ην πιαζηηθφ θαπάθη.  

 Καζψο πιέλεηαη ζην ληνπο, πιέλεη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά ηα καιιηά ηνπ  

 Δηζέξρεηαη ζην «Καζαξφ Γσκάηην» γηα λα ληπζεί κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ξνχρα.  

 

2.1.4. Έλεγσορ σώπων με ηην διεξαγωγή Σελικών Μεηπήζεων πποζδιοπιζμού ηηρ 

ζςγκένηπωζηρ αιωποςμένων Ινών Αμιάνηος, πος να αποδεικνύοςν όηι είναι κάηω ηος 

Οπίος Καθαπόηηηαρ, ζύμθωνα με ηην ιζσύοςζα Νομοθεζία. Έκδοζη Πιζηοποιηηικών 

Καθαπόηηηορ (Πιζηοποιηηικά Πλήποςρ Αθαίπεζηρ) ηων σώπων. (Air monitoring Tests 

and Clearance Certificates )  

 

Καηακέηξεζε Ιλψλ Ακηάληνπ θαη Πηζηνπνίεζε δηα απνηειέζκαηα εληφο επηηξεπηνχ νξίσλ (Air 

Monitoring Tests) - πλ.  

Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Πιήξνπο Αθαίξεζεο (Clearance Certificates)  

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αθαίξεζεο ακηάληνπ θάζε ζρνιείνπ, (εληφο έγθιεηζηνπ ρψ-

ξνπ, πξηλ ηελ απνζχλδεζε νπνησλδήπνηε κεραλεκάησλ θαη απψιεηαο ελαιιαγήο 



αέξα/αξλεηηθήο πίεζεο) ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ, ζα θαιεί αλεμάξηεην Δξγαζηήξην, ηεο 

Ηκεδαπήο ή Αιινδαπήο, δηαπηζηεπκέλν θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 17025, ηφζν γηα 

δεηγκαηνιεςίεο αέξα φζν θαη  γηα πξνζδηνξηζκφ αησξνπκέλσλ ηλψλ ακηάληνπ, φπσο ειέγμεη ηνλ 

ρψξν δηα επηβεβαίσζε πιήξνπο αθαίξεζεο θαη κε χπαξμεο νπνησλδήπνηε ηλψλ ακηάληνπ ζηελ 

αηκφζθαηξα.  

Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα Ι ηνπ ΠΓΓ 212/2006.  

Αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί νπηηθφο έιεγρνο ησλ ρψξσλ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο πιήξνπο 

αθαίξεζεο ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ.  

ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλαγθαίεο δεηγκαηνιεςίεο κε εηδηθφ εμνπιηζκφ, νη νπνίεο 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο δηαηάξαμεο ηεο ζθφλεο ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ νη έιεγρνη απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθνί, ζα δηαηάμεη ηελ πεξαηηέξσ 

εξγαζία επαλαθαζαξηζκνχ πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ νη έιεγρνη απνδεηρζνχλ ηθαλνπνηεηηθνί, θαη ε ζπγθέληξσζε ηλψλ ακηάληνπ 

ζηνλ αέξα έρεη ηηκή κηθξφηεξε ηεο 0.010 ίλεο/cm3 (ΠΓ 212/2006), ζα εθδψζεη ην «Πηζηνπνηεηηθφ 

Καζαξφηεηαο απφ Ακίαλην» (Πηζηνπνηεηηθφ Πιήξνπο Αθαίξεζεο-Clearance Certificate), ην 

νπνίν ζα δίδεη ην δηθαίσκα ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:  

 Απνμήισζε ηνπ εγθιείζηνπ αεξνζηεγνχο ρψξνπ θαη αθαίξεζε φισλ ησλ κεραλεκάησλ. 

(φπνπ απηφ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί)  

 Παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ζε ηξίηνπο δηα ηελ έλαξμε ησλ άιισλ εξγαζηψλ 

(Απνθαηαζηάζεηο)  

 

Αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ έξγνπ, 

ελψ ηα πξσηφηππα ζα θξαηεζνχλ απφ ηνλ Δξγνιάβν δηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 30 εηψλ. ε νπ-

δεκία πεξίπησζε δελ ζα επηηξαπεί εξγαζία ζηνπο ρψξνπο απηνχο απφ ηξίηνπο, ρσξίο λα 

ππάξρεη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

 

2.1.5. Ιαηπική Παπακολούθηζη-Πιζηοποίηζη Πποζωπικού  

 

Όζνη ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εξγαζίεο, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.  

Ο αλάδνρνο, ζα έρεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, αληίγξαθα ησλ βεβαηψζεσλ ηαηξηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο.  

Θα ιακβάλνληαη κέηξα ζηελ πεξίπησζε έθζεζεο αηφκσλ πάλσ απφ ηα επηηξεπηά φξηα.  

 



2.1.6. Δκπαίδεςζη Πποζωπικού  

 

Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνιάβνπ ζα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν δηα εξγαζίεο 

αθαηξέζεσο ακηάληνπ.  

Σα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν 

θνξέα.  

Ο αλάδνρνο, ζα έρεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.  

Σα πηζηνπνηεηηθά απηά εθδίδνληαη θάζε δχν ρξφληα, κε ηελ αλάινγε επαλεθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

 

2.1.7. Υώποι Γιακίνηζηρ ηος αμιάνηος ενηόρ ηος κηιπίος  

 

Όια ηα απφβιεηα πιηθψλ ακηάληνπ ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ απνθιεηζκέλνπ αεξνζηεγνχο 

ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ, εληφο δηπιψλ ζεκαζκέλσλ εηδηθψλ ζάθσλ ή ζε δηπιφ ζθξαγηζκέλν 

πεξηηχιηγκα πνιπαηζπιελίνπ (βιέπε ηερληθέο αθαίξεζεο).  

Με ηελ έμνδν ηνπο απφ ηνλ απνθιεηζκέλν ρψξν θαη ην θαζάξηζκα ηνπο ζηελ εηδηθή είζνδν, ζα 

ηνπνζεηνχληαη επί ηξνρνθφξσλ ρεηξνθίλεησλ θαξνηζηψλ θαη ζα κεηαθέξνληαη εληφο ησλ εηδηθψλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

Σα κεηαιιηθά εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε 

πξννξηζκφ ηελ εγθαηάζηαζε ηειηθήο δηάζεζεο ή αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.  

 

2.1.8. Σεσνικέρ Αθαίπεζηρ Αμιάνηος ειρ έκαζηο σώπο  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα εθαξκνζζνχλ νη αθφινπζεο ηερληθέο. Παξέρεηαη 

ιεπηνκεξήο κεζνδνινγία δηα έθαζηε ηερληθή.  

 

2.1.8.1. Καηηγοπίερ Σεσνικών Αθαίπεζηρ Αμιάνηων  

 

Μνλσηηθέο Πιάθεο Ακηάληνπ – Φεπδνξνθέο - πιαθάθηα δαπέδνπ (Asbestos Insulation Boards 

and Ceilings)  

Αξρηθά νη επηθάλεηεο ησλ πιηθψλ απηψλ ζα θαζαξηζηνχλ κε ηζρπξή απνξξνθεηηθή κεραλή 

ηχπνπ. Η έηζη φπσο αθαηξεζνχλ φιεο νη ειεχζεξεο ίλεο ακηάληνπ. Αθνινχζσο, εηδηθφ πγξφ (pva 

solution - λεξφ κε εηδηθή θφιια) ζα ςεθαζηεί κε εηδηθή κεραλή, νκνηφκνξθα ζε φιεο ηηο 

επηθάλεηεο. Οη επηθάλεηεο ηφηε ζα αθεζνχλ φπσο απνξξνθήζνπλ θαη εκπνηηζηνχλ δηα 

αθαίξεζε.  



Μεηά απφ ηθαλνπνηεηηθή πεξίνδν εκπνηηζκνχ, ηα παλέιια ζα αθαηξεζνχλ αθνχ πξψηα 

αθαηξεζνχλ νη ζρεηηθέο βίδεο. Ακέζσο, ηα παλέιια, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην έδαθνο πάλσ ζε 

θχιιν πνιπαηζπιελίνπ θαη ζα πεξηηπιηρζνχλ ζε δηπιφ ζηξψκα πνιπαηζπιελίνπ βαξέσο ηχπνπ. 

Αθνινχζσο ζα ζθξαγηζζνχλ εξκεηηθά γηα πεξαηηέξσ κεηαθίλεζε εθηφο ηνπ απνθιεηζκέλνπ 

ρψξνπ.  

Με ηελ αθαίξεζε ησλ παλέιισλ, φιεο νη επηθάλεηεο ζα θαζαξηζηνχλ κε ηζρπξή απνξξνθεηηθή 

κεραλή σο άλσ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εηδηθά ζηε επαθή ησλ παλέιισλ κε άιια 

ζψκαηα, νη επηθάλεηεο ζα βνπξηζηζηνχλ πξψηα, Θα θαζαξηζηνχλ αθνινχζσο θαη κεηά Θα 

ζθνππηζηνχλ κε εηδηθφ παλί.  

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαζθεπή ηεο ςεπδνξνθήο έγηλε κε βίδσκα ησλ ζηνηρείσλ επί κεηαιιηθνχ 

ζθειεηνχ, ηφηε ε αθαίξεζε ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπ ρψξνπ.  

Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε αθαίξεζεο πιαθηδίσλ δαπέδνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε 

ακηαληφραξην, ε αθαίξεζε ζα γίλεη κε ηελ κέζνδν ηνπ έγθιεηζηνπ ρψξνπ.  

 

Τλικά από Αμιανηοηζιμένηο – Σοίσοι – κεπέρ - Καμινάδερ  

Σα πιηθά ακηαληνηζηκέληνπ κε βάζε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία δελ ρξεηάδνληαη ηελ δεκηνπξγία έγ-

θιεηζηνπ αεξνζηεγνχο ρψξνπ, ιφγσ ηεο πνιχ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ακίαλην θαη σο επί-

ζεο ιφγσ ηνπ εγθισβηζκνχ ησλ ηλψλ ζε ηζηκέλην.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη επηθάλεηεο ζα ςεθάδνληαη νκνηφκνξθα κε εηδηθφ πγξφ (pva solution - 

λεξφ κε εηδηθή γφκα) έηζη φπσο ζπγθξαηεζνχλ ηπρφλ ειεχζεξεο ίλεο ακηάληνπ. Αθνινχζσο, ηα 

πιηθά αθαηξνχληαη πξνζεθηηθά θαη ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο δηπιψλ ζαθνπιψλ ή δηπιφ 

πεξηηχιηγκα πνιπαηζπιελίνπ βαξέσο ηχπνπ. Ακέζσο, φιεο νη επηθάλεηεο, ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδνληαη ή ήηαλ ζε επαθή καδί ηνπο ηα απνμεισζέληα ζηνηρεία, ζα βνπξηζίδνληαη κε εηδηθή 

βνχξηζα θαη κε ηζρπξή απνξξνθεηηθή κεραλή, θαη ζα ζθνππηζηνχλ θαη κε εηδηθφ βξεγκέλν παλί.  

 

2.1.10 Μεηαθοπά και Γιάθεζη Αμιάνηος ζηο Δξωηεπικό  

 

Όια ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη κε πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο έηζη φπσο κπνξνχλ λα ζηαινχλ δηα ζαιάζζεο. Δπίζεο ζα θέξνπλ φιεο ηηο 

ζρεηηθέο ζεκάλζεηο φηη πεξηέρνπλ ακίαλην.  

Με ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ πιηθψλ ακηάλησλ (επί 

δηπιήο εηδηθήο ζαθνχιαο/δηπινχ πεξηηπιίγκαηνο πνιπαηζπιέληνπ βαξέσο ηχπνπ) εληφο ησλ 

κεηαιιηθψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζα θνξησζνχλ επί ηξνρνθφξσλ ακαμσκάησλ γηα κεηαθνξά 

αξρηθά ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήησλ ακηάληνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζην Ληκάλη Δμαγσγήο. Γηα ηελ δηαδηθαζία απηή, ζα δεηεζεί πξνεγνπκέλσο άδεηα απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη έγθξηζε κε βάζε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ ρξήζε ησλ νδψλ απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία δηθαηνδνζίαο.  



Με ηελ άθημε ησλ κεηαιιηθψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην ιηκάλη Δμαγσγήο, ζα θνξησζνχλ ζε 

εκπνξηθφ πινίν γηα ηελ πεξαηηέξσ κεηαθνξά ηνπο ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα 

ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά ζα εμαζθαιηζηεί εηδηθή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη φιεο νη 

δηαδηθαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο. Δπίζεο, ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

ζα ζπλνδεχνληαη κε έγγξαθα φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ακηάληνπ, ν ηφπνο 

πξνέιεπζεο, ε πνζφηεηα, ν ηειηθφο ηφπνο δηάζεζεο, ε άδεηα εηαηξείαο δηάζεζεο θιπ.  

Με ηελ άθημε ηνπο ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ, ζα κεηαθεξζνχλ κε φιεο ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ζηνλ 

εγθεθξηκέλν ρψξν ηειηθήο δηάζεζήο ηνπο.  

Με ηελ δηάζεζή ηνπο, ζα εθδνζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δηάζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο 

Γηεζλείο Καλνληζκνχο θαη Θα δνζνχλ ζηελ Τπεξεζία.  

 

2.2. Σύπορ ηολών για ηην Αθαίπεζη Αμιάνηων  

ηηο πην θάησ παξαγξάθνπο δίδνληαη νη ηππηθνί εμνπιηζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ακηάληνπ.  

 

2.2.1. Διδικέρ ηολέρ για ηην αθαίπεζη ηος αμιάνηος  

 

Όιεο νη ζηνιέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη ζα 

είλαη κίαο ρξήζεο κφλνλ. Με ην πέξαο έθαζηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο, ζα απνξξίπηνληαη εληφο 

δηπιψλ ζάθσλ θαη ζα ζεσξνχληαη σο απφβιεηα ακηάληνπ.  

 

2.2.2. Υπωμαηιζμόρ ηολών  

 

Οη ζηνιέο αθαίξεζεο ακηάληνπ ζα θέξνπλ ηα αθφινπζα ρξψκαηα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο:  

 ΣΟΛΔ ΑΦΑΙΡΔΗ     ΚΟΚΚΙΝΟ  

 ΣΟΛΔ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΚΑΙ  

ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΔΚΣΟ  

ΑΠΟΚΛΔΙΜΔΝΟΤ ΥΧΡΟΤ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΚΧΝ ΑΜΙΑΝΣΟΤ  ΜΠΛΔ  

 ΣΟΛΔ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΧΜΟΝΑ    ΑΠΡΗ  

 

2.2.3. ηολέρ Μεηαθοπάρ και εκηόρ έγκλειζηος σώπος – Μπλέ  

 

Θα απνξξίπηνληαη ζην «Αθάζαξην Γσκάηην» ηνπ ρψξνπ απνιχκαλζεο.  

 



2.2.4. ηολέρ αθαίπεζηρ αμιάνηος – Κόκκινο  

 

Θα αθαηξνχληαη εηο ην «Αθάζαξην Γσκάηην» ηνπ εηδηθνχ ρψξνπ εηζφδνπ ζην Έγθιεηζην ρψξν 

(triple airlock). Θα κπαίλνπλ άκεζα ζε δηπιέο ζαθνχιεο γηα πεξαηηέξσ απφξξηςε.  

 

2.2.5. Μάζκερ  

 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη κάζθαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα 

εξγαζίεο αθαίξεζεο ακηάληνπ.  

Tύπορ 1: Full Face Phantom protector complete with respirator of positive pressure battery 

operated.  

Απηφο ν ηχπνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κέζα ζηα αεξνζηεγψο απνθιεηζκέλνπο 

ρψξνπο (enclosures).  

Σύπορ 2: Half protector with double side filtes.  

 

Απηφο ν ηχπνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα φιεο ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο 

(κεηαθνξά, απνζήθεπζε, δηάζεζε ζάθσλ, κε απφβιεηα πιηθψλ ακηάληνπ) θαη κεηαθίλεζε εληφο 

ησλ γεληθψλ ρψξσλ πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο.  

 

2.3. Μεθοδολογία Δνεπγειών ζε πεπίπηωζη έκηακηηρ ανάγκηρ καηά ηην διάπκεια 

επγαζιών αθαίπεζηρ ςλικών αμιάνηων  

 

2.3.1. Γενικά  

 

ε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο εληφο ηνπ έγθιεηζηνπ ρψξνπ, ζα γίλεηαη άκεζε ζήκαλζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ.  

Σφηε φιν ην πξνζσπηθφ εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςεη άκεζα ηνλ 

ρψξν ρσξίο θσιπζηεξγία, δηα κέζνπ ηεο εηδηθήο εηζφδνπ (airlock) θαη αλ νη ζπλζήθεο επηβάιινπλ 

ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ θηηξίνπ.  

Με ηελ ιήμε ηεο θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο, ζα γίλνπλ φιεο νη αλαγθαίεο κεηξήζεηο θαη 

ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα.  

 

2.3.2. Έκηακηη Ανάγκη από Σπαςμαηιζμό  

 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο εξγαδνκέλνπ εληφο ηνπ εγθιείζηνπ ρψξνπ, ν ηξαπκαηηζκέλνο Θα 

κεηαθεξζεί έμσ απφ ηνλ ρψξν σο αθνινχζσο:  



Πξψηηζηε ελέξγεηα είλαη ε άκεζε πεξίζαιςε ηνπ ηξαπκαηία. Άιιεο ελέξγεηεο είλαη 

δεπηεξεχνπζεο  

Άκεζε θιήζε ηνπ ππεχζπλνπ αηφκνπ πξψησλ βνεζεηψλ θαη απνζηνιή αηφκνπ φπσο θαιέζεη 

βνήζεηα  

Άκεζνο θαζαξηζκφο αηφκνπ κε ηζρπξή απνξξνθεηηθή κεραλή. Μεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ εληφο 

ηνπ ηξηπινχ ρψξνπ εηζφδνπ, αθαίξεζε ελδπκάησλ θαη θαζαξηζκφο, έμνδνο απφ ηνλ 

απνθιεηζκέλν ρψξν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηξαπκαηηζκέλν άηνκν δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί, Θα ππάξρνπλ αλά 

πάζα ζηηγκή εθεδξηθέο ζηνιέο θαη αλαπλεπζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ είζνδν ηνπ πεξηζαιπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ εληφο ηνπ ρψξνπ. Απνιχκαλζε πεξηζαιπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηξαπκαηία κε φιεο 

ηηο πηζαλέο ζχληνκεο ελέξγεηεο  

 

2.3.3. Έκηακηη Ανάγκη από Πςπκαγιά  

 

Η χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 2 ππξνζβεζηήξσλ εληφο ησλ εηζφδσλ ηνπ έγθιεηζηνπ αεξνζηεγνχο 

ρψξνπ είλαη αλαγθαία. Ο έλαο ζα είλαη ηνλ 9 ιίηξσλ κε πηεζκέλν λεξφ θαη ν άιινο 9 θηιψλ C02.  

 

2.3.4. Έκηακηη Ανάγκη από Πςπκαγιά ζε αποκλειζμένο σώπο.  

 

ε πεξίπησζε θσηηάο εληφο ηνπ απνθιεηζκέλνπ ρψξνπ εξγαζίαο γίλνληαη νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο:  

Άκεζν ζβήζηκν ηνλ κεραλεκάησλ ελαιιαγήο αέξα.  

Έμνδνο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο κε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνιχκαλζεο 

αλ είλαη δπλαηφλ.  

 

2.3.5 Απώλεια ηλεκηπιζμού ενηόρ ηος έγκλειζηος αεποζηεγούρ σώπος  

 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ειεθηξηζκνχ εληφο ηνπ αεξνζηεγνχο ρψξνπ γίλνληαη νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο:  

Σν πξνζσπηθφ παξακέλεη εληφο ηνπ ρψξνπ θάλνληαο ρξήζε ηνλ εηδηθψλ θαθψλ.  

Δλεξγνπνηείηαη ε εθεδξηθή παξνρή ειεθηξηζκνχ (Γελλήηξηα) γηα ηα κεραλήκαηα ελαιιαγήο αέξα 

θαη θσηηζκνχ.  

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνπή δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά ην πξνζσπηθφ εμέξρεηαη απφ 

ηνλ ρψξν εξγαζίαο αθνινπζψληαο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνιχκαλζεο.  

 

 



2.3.6. Έκηακηη Ανάγκη από Γιαπποή Αποκλειζμένος Υώπος ή μέηπηζη ινών αμιάνηος 

άνωθεν ηων επιηπεπηών οπίων  

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απψιεηα ιφγν δηαξξνήο ή κεηξήζεηο ηλψλ άλσζελ ηνπ 

επηηξεπηνχ, ηφηε ην απηφκαην ζχζηεκά ζπλαγεξκνχ ζα ζεκάλεη. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα 

είλαη εθπαηδεπκέλν γηα ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:  

 Με ηελ ήρεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ δελ Θα ρξεηάδεηαη δηα ηελ 

επηδηφξζσζε ηεο θαηάζηαζεο λα θχγεη άκεζά αθνινπζψληαο φιεο ηηο ελέξγεηεο 

απνιχκαλζεο  

 πγθέληξσζε νκάδαο επηδηφξζσζεο  

 Άκεζε απνκάθξπλζε αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη εμσηεξηθά ηνπ ρψξνπ θαη επξχηεξνο 

απνθιεηζκφο.  

 Άκεζεο κεηξήζεηο γηα δηαπίζησζε δηαξξνήο ηλψλ ακηάληνπ άλσ ηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ 

απφ ηνλ αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα.  

 ηελ πεξίπησζε πςειψλ κεηξήζεσλ ηλψλ, άκεζεο ελέξγεηεο χγξαλζεο ηεο πεξηνρήο θαη 

ελέξγεηεο απνιχκαλζεο κέρξη νη κεηξήζεηο απνδείμνπλ επηηξεπηά φξηα  

 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ζπληνληζηή Αζθαιείαο ηεο δηεχζπλζεο Έξγνπ  

 

3. ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΘΔΝΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΔ ΝΔΑ ΜΗ 

ΑΜΙΑΝΣΟΤΥΑ.  

Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ακηάληνπ απφ ην ρψξν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΑΟ, θαη αθνχ πηζηνπνηεζεί 

ε θαζαξφηεηα ηνπ ρψξνπ απφ ίλεο ακηάληνπ, ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ απνμεισζέλησλ 

πιηθψλ ακηάληνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε λέα κε ακηαληνχρα 

πιηθά, θαζψο θαη ζπγθέληξσζε, θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απνμειψζεσλ κε 

ακηαληνχρσλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απνμειψζεηο, ζε ρψξνπο πνπ εγθξίλνπλ νη 

αξκφδηεο Αξρέο θαη ε παξάδνζε ηνπ ρψξνπ έηνηκνπ θαη θαζαξνχ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε. 

 

Πάτπα 30/04/2018 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ςντάξαρ Πάτπα 30/04/2018 Πάτπα 30/04/2018 

 Ο Πποϊστάμενορ τος Σμήματορ  Η Πποϊσταμένη τηρ Δ/νσηρ  

 Κτιπιακών Έπγων Απσιτεκτονικού Έπγος – Η/Μ 
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