








1 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 

5041780 σύμφωνα με την Α.Π. 

308/27.01.2021 Απόφαση για το ποσό των 

533.171,04 € και ίδιοι  πόροι για το ποσό των 

699.775,35 € 

  Κ.Α.: 61-7311.004 

   

 CPV: 45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για 

μουσεία 

45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά 

κτίρια 

 NUTS EL 301 

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 970.118,06 € 

 ΦΠΑ 24%: 232.828,33 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 1.202.946,39 € 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 

Mουσείου Φυσικής Ιστορίας, επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών του ΟΤ Γ729, του Δήμου 

Αμαρουσίου στο  πλαίσιο του Προγράμματος “Παρεμβάσεις  βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια”. Του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» με 

Άξονα Προτεραιότητας 04 « Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της 

Συμπαραγωγής και προώθησης Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές». 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας του δημόσιου κτιρίου και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών 

CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις κτιριακές υποδομές του 

δημόσιου τομέα, με την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και 

θέρμανση χώρων καθώς και την εφαρμογή λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης 

ενέργειας. Η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων αποσκοπεί στην εξοικονόμηση 

ενέργειας με την υλοποίηση των αποδοτικότερων παρεμβάσεων από πλευράς κόστους – 

οφέλους, ενώ συμβάλλει ταυτόχρονα στη βελτίωση των συνθηκών άνεσης για τους χρήστες 

των κτιρίων και στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για περίπου το 40%-

45% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια αυξάνεται 

σταθερά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σημαντική οικονομική επιβάρυνση, λόγω του 

υψηλού κόστους της ενέργειας και της ρύπανσης της ατμόσφαιρας που αφορά κυρίως 

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο κτιριακός τομέας αποτελεί το επίκεντρο των 

νομοθετικών πλαισίων της ΕΕ, διότι είναι ο τομέας που αφενός ευθύνεται για μεγάλο 

ποσοστό σπατάλης ενέργειας, αφετέρου έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης της 

ενεργειακής κρίσης. Σε εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και των ελληνικών κανονισμών 

(ΚΕΝΑΚ) πρέπει ο κτιριακός πλούτος της χώρας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις 

διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής 

διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται προσπάθεια για 

την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στη χώρα μας με προτεραιότητα στα δημόσια 

κτήρια, τα οποία καλούνται να παίξουν υποδειγματικό ρόλο. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

είναι και οι στόχοι του Προγράμματος “Παρεμβάσεις  βελτίωσης της ενεργειακής 
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αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια”. Του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» 

Το κτίριο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, έχει κακή έως ελάχιστη εφαρμογή των 

απαιτήσεων του Κ.Θ.Κ. που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας του. Τα 

κουφώματα είναι παλαιά και χρήζουν συντήρησης μιας και προκαλούνται υγροποιήσεις οι 

οποίες είναι καταστροφικές για τα εκθέματα μιας και η υγρασία από τις υγροποιήσεις των 

υαλοστασίων προκαλεί την διάβρωση των εκθεμάτων, ενώ και οι ηλεκτρομηχανολογικές 

του εγκαταστάσεις χρήζουν μελέτης και βελτιστοποίησης, προκειμένου να καταστούν 

ενεργειακά αποδοτικότερες. Συνυπολογίζοντας τόσο την οικονομική σπατάλη λόγω των 

ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου όσο και την προστασία των εκθεμάτων τα οποία 

υπάρχουν εντός του μουσείου τεκμαίρεται η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, 

που θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους λειτουργίας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

αλλά και σε βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών άνεσης για τους εργαζόμενους και 

επισκέπτες του κτιρίου.  

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
3.1. Γενικά 

 

Το κτίριο στεγάζει τις υπηρεσίες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αμαρουσίου 

Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή του Αμαρουσίου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών .στο 

οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ Γ729  

Στο επίπεδο του Ισογείου υπάρχει χώρος υποδοχής, γραμματείας και πληροφοριών, χώροι 

wc με χώρο μικρής αποθήκης και ο υπόλοιπος χώρος είναι ο εκθεσιακός χώρος των 

εκθεμάτων. 

Στον όροφο του κτιρίου  υπάρχει η κύρια αίθουσα εκθεμάτων χώροι wc  χώρος αποθήκης, 

σκοτεινός θάλαμος προβολών και ένα μικρό γραφείο. 

Το κτίριο διαθέτει και υπόγειο χώρο ο οποίος αποτελεί στάθμευσης οχημάτων.  

Στο υπό εξέταση κτίριο θεωρούνται θερμαινόμενοι όλοι οι κύριοι χώροι δηλαδή τα δύο 

επίπεδα Ισόγειο και όροφος ενώ το υπόγειο που είναι χώρος στάθμευσης οχημάτων είναι 

ΜΘΧ. 

Οι δράσεις αφορούν, από πλευράς αρχιτεκτονικών και οικοδομικών εργασιών  στην 

αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια- υαλοπίνακες - εξώφυλλα), με νέα χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην 

προσθήκη θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, στην 

αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων ( Σύστημα Κλιματισμού- Φωτισμός). 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας  

Έτος Κατασκευής   :  2004 

Επιφάνεια (Συνολική) :   1119,2m2 {658,03m2 (Iσόγειο και όροφος) +  

461,17 m2  υπόγειο} 

Επιφάνεια (ωφέλιμη)    658,03m2 

Aριθμός Ορόφων   : 2 (Ισόγειο και όροφος) και υπόγειος χώρος  

      στάθμευσης 

Κλιματική ζώνη   :  Β 

Ωράριο λειτουργίας  :  10:00 έως 16:00 πενθήμερη βάση και Σαββάτο  
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Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αμαρουσίου 

Κυπρίων Αγωνιστών και Καϊρη 

 

 

4. Κριτική Περιγραφή ανάλυση του υφιστάμενου κτιρίου 
 
4.1. Υφιστάμενη κατάσταση  

 

Πρόκειται για ένα διώροφο κτήριο, που αποτελείται από υπόγειο χώρο στάθμευσης και 

λοιπών βοηθητικών χώρων αντλιοστάσιο και δεξαμενή πυρόσβεσης συνολικής επιφάνειας 

461,17 τμ  . Στο ισόγειο στεγάζονται ο χώρος υποδοχής , οι χώροι έκθεσης ,μία αποθήκη ,  τα 

wc και τα wc ΑΜΕΑ. Tέλος στον Α όροφο βρίσκεται ο χώρος έκθεσης , γραφεία προσωπικού 

και wc προσωπικού. Το Ισόγειο και ο όροφος μαζί έχουν επιφάνεια 658,03 τμ. Και οι τρεις 

όροφοι επικοινωνούν με εσωτερική κλίμακα και  ανελκυστήρα . Επιπλέον το ισόγειο με τον 

Α όροφο επικοινωνεί και με εξωτερική κλίμακα .Όλα τα κουφώματα είναι αλουμινίου με μονό 
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υαλοπίνακα.  

 

To κτίριο φέρει στις τοιχοποιίες της θερμομόνωση σύμφωνα με τον κανονισμό 

θερμομόνωσης κτιρίου. Τα δοκάρια και οι κολώνες του κτιρίου δεν φέρουν θερμομόνωση 

Στο κτίριο του Μουσείου υπάρχει κλιματισμός των χώρων με κεντρικά μηχανήματα τύπου 

split unit. Τα εξωτερικά μηχανήματα είναι τοποθετημένα στο Δώμα του κτιρίου ενώ τα 

εσωτερικά είναι εντός της ψευδοροφής. Τα εσωτερικά μηχανήματα είναι κασέτες 

ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων είτε καναλάτα μηχανήματα τα οποία μέσω στομίων 

ανακυκλοφορούν τον αέρα του χώρου που εξυπηρετούν  ενώ ταυτόχρονα προσάγουν και λίγο 

νωπό αέρα μέσω καναλιού αεραγωγού που αναροφά από τον εξωτερικό αέρα στο επίπεδο 

του δώματος του κτιρίου. Ο βαθμός απόδοσης των κλιματιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίσος 

με 2,8 χωρίς να υπάρχουν στοιχεία επί των μονάδων τους. 

Στο κτίριο υπάρχουν τα ακόλουθα κλιματιστικά μηχανήματα. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΨΥΚΤΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 

ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1  MODEL 

AU52NAIBEA 

ΚΑΣΣΕΤΑ 4 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

15,24 19,05 2 

2 MODEL 

AU52NAIBEA 

ΚΑΝΑΛΑΤΟ 15,24 19,05 2 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΟΦΟΥ 

1 MODEL 

AU52NAIBEA 

ΚΑΣΣΕΤΑ 4 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

15,24 19,05 3 

2 MODEL 

AU52NAIBEA 

ΚΑΝΑΛΑΤΟ 15,24 19,05 1 

 

Ο φωτισμός των κύριων χώρων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας πραγματοποιείται μέσω 

φωτιστικών σωμάτων τετράγωνων διαστάσεων 60cmx60cm με λάμπες φθορισμού 4x18W. 

Ίδια φωτιστικά έχουν τοποθετηθεί και στο γραφείο του Διευθυντή ενώ στους χώρους των wc 

υπάρχουν φωτιστικά σώματα γραμμικά με 1 ή 2 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 18w. 

O χειρισμός των φωτιστικών σωμάτων γίνεται μέσω απλών διακοπτών. 

 

 

 

4.2. Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης Mουσείου Φυσικής Ιστορίας 
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O Δήμος Αμαρουσίου σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει τις κτιριακές υποδομές των 

χωρικών ορίων του Δήμου προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας. Οι εργασίες που  προτείνεται να υλοποιηθούν είναι οι εξής : 

 Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων. 

 Τοποθέτηση επιπλέον μαρμαροποδιάς 

 

Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής 

άνεσης στον εσωτερικό χώρο, με σωστή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου 

του χρόνου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της 

ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν κατά τη χειμερινή περίοδο να περιοριστούν οι θερμικές 

απώλειες του κτιρίου και να μεγιστοποιηθούν τα θερμικά ηλιακά κέρδη. Αντίστοιχα, το 

καλοκαίρι, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα θερμικά κέρδη 

 

4.3. Περιγραφή –Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων 

 

4.3.1. Κουφώματα 

Αφού τοποθετηθεί η θερμοπρόσοψη θα τοποθετηθεί επιπλέον μαρμαροποδιά που θα 

κολληθεί στην ήδη υπάρχουσα με μαρμαρόκολλα όπως φαίνεται και στο σχέδιο παρακάτω.

 

Επιπλέον θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα κουφώματα με νέα υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης. Συγκεκριμένα στις αίθουσες διδασκαλίας , γραφεία καθηγητών καθώς και στο 
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γραφείο του διευθυντή που τα παράθυρα είναι συρόμενα ,θα τοποθετηθούν ανακλινόμενα 

θερμομονωτικά συστήματα. 

Γενικά χαρακτηριστικά  

 ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  :Ανακλινόμενο 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ :Ναι 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Ίσιο 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 ΒΑΘΟΣ ΚΑΣΑΣ: 67 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΜΠΙΝΙ) : 67 mm 

 ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : Υαλοπίνακες διάφανοι διπλοί ενεργειακοί χαμηλής εκπομπής (Low-e) 
θερμομονωτικοί αποτελούμενοι από 2 υαλοπίνακες πάχους 4mm έκαστος χαμηλ΄’ης 
εκπομπής low –e με κενό μεταξύ τους 12mm και πλήρωση του κενού με αργό και 
επιτευχθέν συντελεστής θερμοπερατότητας Ug<1.8 W/m²K 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : Έως 58 mm 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : Euro-groove, Euro-nut 

 ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ : Περιμετρική, τριών επιπέδων EPDM ελαστικά 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ : 13 mm 

 ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Πολυαμίδια πλάτους 30 mm, Αφρώδες μονωτικό υλικό 

Επιδόσεις 

 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ: E900, Ε1200 

 ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ : Class 4 

 ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗ : RC3 

Χαρακτηριστικά 

 ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : έως 180 Kg 

 ΒΑΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 75 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 93 mm 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UF : < 2,5 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UG : <1,8 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UW : < 2,2 W/m²K 

 

Στις υπόλοιπες  αίθουσες  που υπάρχουν τα σταθερά  θα τοποθετηθούν σταθερά 

θερμομονωτικά συστήματα. 

Γενικά χαρακτηριστικά  

 ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  : Σταθερό 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ :Ναι 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Ίσιο 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΜΠΙΝΙ) : 28 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ) : 50 mm 
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 ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : Υαλοπίνακες διάφανοι διπλοί ενεργειακοί χαμηλής εκπομπής (Low-e) 
θερμομονωτικοί αποτελούμενοι από 2 υαλοπίνακες πάχους 4mm έκαστος χαμηλ΄’ης 
εκπομπής low –e με κενό μεταξύ τους 12mm και πλήρωση του κενού με αργό και 
επιτευχθέν συντελεστής θερμοπερατότητας Ug<1.8 W/m²K 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : 22 εως 44 mm 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : Lift & slide mechanism 

 ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ : EPDM ελαστικά & βουρτσάκι με τριπλή μεμβράνη 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ : 31 mm 

 ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Πολυαμίδια, , Αφρώδες μονωτικό υλικό, PVC 
 
Επιδόσεις 

 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ :E750 

 ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ : Class 3 

 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ : C4/B4 

 ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗ : RC2 

Χαρακτηριστικά 

 ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ :έως 300 Kg 

 ΒΑΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 56 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 122,5 mm 

 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ : Επάλληλα, Φιλητά, Χωνευτά, Γωνιακά 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UF : < 2,5 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UG : <1,8 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UW : < 2,2 W/m²K 
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4.4. Περιγραφή –Προδιαγραφές HM Παρεμβάσεων 

4.4.1. Αλλαγή των κλιματιστικών συστημάτων τύπου split unit 

Στο υπό μελέτη κτίριο του Mουσείου Φυσικής Ιστορίας θα γίνει αντικατάσταση όλων των 

υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων.  

Κάθε αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα διµερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο 

τµήµατα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεµιστήρα θα 

βρίσκεται µέσα στον κλιµατιζόµενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συµπιεστή και 

τον αερόψυκτο συµπυκνωτή (Condensing unit), θα εγκατασταθεί εξωτερικά στο δώμα του 

κτιρίου. Τα δύο τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε τις σωληνώσεις του 

ψυκτικού µέσου και τις ηλεκτρικές γραµµές. 

Η εσωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : Τον ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του, 

τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. Το ψυκτικό στοιχείο, µε λεκάνη  

συγκέντρωσης των συµπυκνούµενων υδρατµών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή λειτουργία. 

Φίλτρο αέρα, πλενόµενου τύπου. Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης 

εµφάνισης, µεταλλικό ή πλαστικό.  

Η εσωτερική µονάδα είτε πρόκειται για κασέτα οροφής 4 κατευθύνσεων είτε πρόκειται 

για καναλάτο μηχάνημα θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ενώ ο 

χειρισµός της θα γίνεται µε τηλεκοντρόλ. Κάθε µονάδα θα περιλαµβάνει τα εξής όργανα 

ελέγχου :  

- ∆ιακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεµιστήρα του ψυκτικού στοιχείου.  

- Επιλογικό διακόπτη για θέρµανση - ψύξη  

- λειτουργία ανεµιστήρα µόνο - OFF.  

- Θερµοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας θέρους ή χειµώνα  

Η εξωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : Τον συµπιεστή, µε τον ηλεκτροκινητήρα του, τον 

αερόψυκτο συµπυκνωτή µε τον αξονικό ανεµιστήρα, δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού 

µέσου σωληνώσεις ψυκτικού µέσου µε τα εξαρτήµατά τους. Κέλυφος που περιέχει όλα 

τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασµα µε βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από 

συνθήκες υπαίθρου, µε ανοίγµατα αερισµού. Η µονάδα υπαίθρου θα είναι µικρών 

σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε πάνω στο δάπεδο είτε στον τοίχο 

σε ειδικές βάσεις . Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου. 

Θα διατηρηθούν για τα καναλάτα μηχανήματα τα υφιστάμενσα στόμια και οι εύκαμπτοι 
αεραγωγοί διασύνδεσης των καναλάτων μηχανημάτων με τα στόμια. 
Επιπλέον πρέπει να ισχύουν τα κατωτέρω: 

1. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α++ σε ψύξη και Α+ σε θέρμανση 
2. Λειτουργία inverter 
3. Ψυκτικό μέσο R32 . 
4. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) να µην είναι µικρότερος του 0,95. 
5. Η µέγιστη στάθµη θορύβου της εσωτερικής µονάδας στην υψηλή ταχύτητα 

ανεµιστήρα να είναι µικρότερη ή ίση µε 60dBA. 

6. Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας από –5C ως + 45C. 
7. Επαναλειτουργία των µηχανηµάτων µετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού 

ρεύµατος κρατώντας τις επιθυµητές συνθήκες θερµοκρασίας – υγρασίας. 

8. Η εγγύηση κάθε τύπου κλιµατιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστηµα δύο 

ετών (2) για την εσωτερική µονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου αυτού ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτηµα του που έχει υποστεί 
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φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του. 

9. Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι ±3% από την ζητούµενη, εφόσον δεν 

συµπίπτει µε αυτή. 

10. Τα προσφερόµενα µηχανήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και 

προφύλαξης. 

11. Οι προµηθευτές πρέπει, να καταθέσουν µαζί µε την τεχνική προσφορά σχετική 

πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκµηριωµένα 

πιστοποιητικά σήµανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναµα από τα οποία να 

προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της 

Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων 

που διαθέτουν τα προσφερόµενα µηχανήµατα. 

Προτείνεται η τοποθέτηση των κάτωθι κλιματιστικών 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΨΥΚΤΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

EER COP ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 PUHZ-
SP140YKA 

ΚΑΣΣΕΤΑ ( PLA 
SM140EA) 

16.5 ΚW 15,5ΚW 3.3 4.1 5 

2 PUHZ-
SP140YKA 

KANALATO 
(PEAD SM140 
JAL) 

16,5ΚW 15.5ΚW 3.3 4,1 3 

 

4.4.2. Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα με λαμπτήρα LED 

Στο κτίριο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά 
σώματα με νέα με λαμπτήρες τεχνολογίας led. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση 
των κάτωθι φωτιστικών σωμάτων. 
 

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΜΑΤΟΣ 

ΙΣΧΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Φωτιστικό σώμα 
ψευδοροφής led 
36watt (ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ 
LED 36W NEUTRAL) 

36W 3 

Φωτιστικό σώμα 
ψευδοροφής led 
28watt (ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ 
LED 28W NEUTRAL) 

28W 139 

Φωτιστικό σώμα 
οροφής led 2Χ12watt 
(ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ LED 

2x12W NEUTRAL) 

24W 10 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΜΑΤΩΝ  
 

1. Φωτιστικό σώμα οροφής 60x60, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. Η 
οθόνη θα αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό 
(PMMA). Θα είναι τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας 
γενιάς η οποίες θα καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται 
ότι στις 50000 ώρες λειτουργίας θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής 
φωτεινής ροής. Η φωτεινή ροή της πηγής θα είναι στα 5000 lm από την οποία 
τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το φωτιστικό (L.O.R> 80%). Η φωτεινή 
απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 141 lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος θα 
είναι 3000Κ (Warml) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80, MacAdam 3. Τα 
φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.  
(Ενδεικτικού τύπου Led 36W Neutral), 141 Lumen, IP40, CRI>80. 

 

      2. Φωτιστικό σώμα οροφής 60x60, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. Η 
οθόνη θα αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin 
υλικό (PMMA). Θα είναι τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης 
τελευταίας γενιάς η οποίες θα καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα 
διασφαλίζεται ότι στις 50000 ώρες λειτουργίας θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% 
της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή ροή της πηγής θα είναι στα 5000 lm από την 
οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το φωτιστικό (L.O.R> 80%). Η φωτεινή 
απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 135 lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος θα 
είναι 3000Κ (Warml) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80, MacAdam 3. Τα 
φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.  

(Ενδεικτικού τύπου Led 28W Neutral), 135 Lumen, IP40, CRI>80. 
 

3. Φωτιστικό σώμα οροφής 660x160, χρώματος γκρι, βαμμένο ηλεκτροστατικά. Η 
οθόνη θα αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης πολυκαρβονικό Θα είναι 
τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η οποίες θα 
καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 
ώρες λειτουργίας θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η 
φωτεινή ροή της πηγής θα είναι στα 3900 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα 
εξέρχεται από το φωτιστικό (L.O.R> 80%).. Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν 
πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 
9001:2008.  
(Ενδεικτικού τύπου Led 2x12W Neutral), 3900 Lumen, IP65, CRI>80. 

 

Τα φωτιστικά σώματα σε όλους τους υπό μελέτη χώρους του κτιρίου θα ελέγχονται από 
τοπικούς διακόπτες. Θα τοποθετηθούν τοπικοί διακόπτες έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί 
το 50% των φωτιστικών σωμάτων της κάθε αίθουσας. Από την μελέτη φωτισμού γίνεται 
κατανοητό πως υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχονται τα φωτιστικά σώματα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να κλείνουν τα φώτα τα οποία βρίσκονται στην ζώνη του φυσικού φωτισμού τoy 
κάθε χώρου. 
 

4.5. Ενεργειακή αξιολόγηση Παρεμβάσεων κτιρίου 

Η ενεργειακή αξιολόγηση του κτιρίου έγινε σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και τις ΤΟΤΕΕ-20701. 
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Ως πυρήνας υπολογισμών χρησιμοποιείται το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Η ενεργειακή 

επιθεώρηση κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Ε, μία μάλλον συνηθισμένη κατηγορία 

για τα δημόσια κτίρια. Ο προσανατολισμός του κτιρίου, το γεγονός ότι είναι πανταχόθεν 

ελεύθερο καθώς και το ότι δεν σκιάζεται, προφανώς παίζει σημαντικό ρόλο στις θερμικές 

απώλειες αλλά και τις ηλιακές προσόδους του κτιρίου.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στoυς ακόλουθους πίνακες αποτελεσμάτων. 

 

Ακολουθούν πίνακες από την μελέτη του κτιρίου στο πρόγραμμα ΤΕΕ- ΚΕΝΑΚ. Φαίνονται τα 

αποτελέσματα (ενεργειακή κατάταξη & καταναλώσεις) τόσο για το υφιστάμενο κτίριο, όσο 

και τα διάφορα σενάρια που κάναμε μέχρι να καταλήξουμε στην βέλτιστη λύση. 

• Συγκεκριμένα, στη παρέμβαση 1 προτείνεται η αλλαγή όλων των κουφωμάτων με 

θερμομονωτικά με U<2,5 W/m²K. 

• Στη παρέμβαση 2 προτείνεται η αλλαγή όλων των κουφωμάτων με θερμομονωτικά 

με U<2,5 W/m²K και αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων σε νέα τεχνολογίας led 

• Τέλος, στη παρέμβαση 3 προτείνεται η αλλαγή όλων των κουφωμάτων με 

θερμομονωτικά με U<2,5 W/m²K , η αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων σε νέα 

τεχνολογίας led και η αλλαγή όλων των κλιματιστικών με νέα αποδοτικότερα. 

 

Πίνακας 1. Πρωτογενής ενέργεια ανά τελική χρήση (kWh/m²). 
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Πίνακας 2 . Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση και πηγές ενέργειας 

υφιστάμενου κτιρίου 
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Πίνακας 3 . Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση και πηγές ενέργειας 

κτιρίου μετά την αναβάθμιση 

 

 

Πίνακας 4. Κόστη και περίοδος αποπληρωμής του Σεναρίου 3. 
 

 

 

5. Αξιολόγηση Παρεμβάσεων κτιρίου 

Σύμφωνα με την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του 

προγράμματος ώστε να είναι επιλέξιμο το κτίριο του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου 

Αμαρουσίου. 

Πιο συγκεκριμένα το υφιστάμενο κτίριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε η οποία 

είναι κατώτερη της  ελάχιστα αποδεκτής που ορίζει ως βάση το πρόγραμμα. 

146,7 
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Επιπρόσθετα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις επιτυγχάνεται η ενεργειακή βελτίωση του 

κτιρίου κατά 2 μονάδες μιας και το κτίριο κατατάσσεται μετά τις παρεμβάσεις στην 

κατηγορία Γ. 

Το ποσό της συμμετοχής του ΠΕΠ «Αττικής» για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ανέρχεται σε 

1,50ΕΥΡΩ ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα ανά έτος (kwh/έτος) επί το εμβαδό του 

κτιρίου που έγιναν οι παρεμβάσεις. 

Το ποσό αυτό λοιπόν ανέρχεται στο ποσό των  

Π=1,50 * 146,7(kwh/m2 έτος)* 658,03m2  = 144.799,50 €ήτοι πλέον Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται 

στο ποσό των 179.551,38 €. 

 

Από τον προϋπολογισμό κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων προκύπτει 

συνολικό κόστος 237.925,88 ΕΥΡΩ 

Το ποσό των 237.925,88€ -179.551,38 € = 58.374,50€ πρέπει να εξασφαλιστούν από το 

Ταμείο του Δήμου Αμαρουσίου. 
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ΙΙ.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 1ου 

Γυμνασίου Αμαρουσίου, επί της οδού Λ. Κηφισίας 213,Μαρούσι,του Δήμου Αμαρουσίου 

στο πλαίσιο του Προγράμματος “Παρεμβάσεις  βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

σε Δημοτικά Κτίρια”. Του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» με Άξονα 

Προτεραιότητας 04 « Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της 

Συμπαραγωγής και προώθησης Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές». 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας του δημόσιου κτιρίου και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2, μέσω της 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, με την 

υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων καθώς και 

την εφαρμογή λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Η ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοσίων κτιρίων αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας με την υλοποίηση των 

αποδοτικότερων παρεμβάσεων από πλευράς κόστους – οφέλους, ενώ συμβάλλει 

ταυτόχρονα στη βελτίωση των συνθηκών άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων και στην 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για περίπου το 40% 

- 45% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια 

αυξάνεται σταθερά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σημαντική οικονομική επιβάρυνση, 

λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και της ρύπανσης της ατμόσφαιρας που αφορά 

κυρίως τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο κτιριακός τομέας αποτελεί το επίκεντρο 

των νομοθετικών πλαισίων της ΕΕ, διότι είναι ο τομέας που αφενός ευθύνεται για μεγάλο 

ποσοστό σπατάλης ενέργειας, αφετέρου έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης της 

ενεργειακής κρίσης. Σε εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και των ελληνικών κανονισμών 

(ΚΕΝΑΚ) πρέπει ο κτιριακός πλούτος της χώρας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις 

διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης 

και εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται προσπάθεια για την 

ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στη χώρα μας με προτεραιότητα στα δημόσια κτήρια, 

τα οποία καλούνται να παίξουν υποδειγματικό ρόλο. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και 

οι στόχοι του Προγράμματος “Παρεμβάσεις  βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

Δημοτικά Κτίρια”. Του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική». 

Το κτίριο του 1ου Γυμνασίου , λόγω του χρόνου κατασκευής του, στερείται 

οποιασδήποτε μέριμνας θερμομόνωσης, όλα τα κουφώματα είναι παλαιά και χρήζουν 

συντήρησης, ενώ και οι ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις χρήζουν μελέτης και 
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βελτιστοποίησης, προκειμένου να καταστούν ενεργειακά αποδοτικότερες. Τεκμαίρεται 

επομένως η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, που θα οδηγήσει σε μείωση του 

κόστους λειτουργίας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά και σε βελτίωση των 

εσωτερικών συνθηκών άνεσης για τους μαθητές και εργαζόμενους στο κτίριο. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

3.1 Γενικά 

 

Το κτίριο στεγάζει τις υπηρεσίες του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου. Το κτίριο βρίσκεται στην 

περιοχή του Αμαρουσίου επί της οδού Λ. Κηφισίας 213. Ο αριθμός ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου 

είναι 050140222007/0/0. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και το κτίριο του 1ου Λυκείου Αμαρουσίου 

με κοινό προαύλιο με το Γυμνάσιο ενώ δίπλα στεγάζονται το 1ο Δημοτικό και το 1ο 

Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου. Το κτίριο όπου στεγάζεται το 1ο Γυμνάσιο είναι διώροφο κτίριο 

με Ισόγειο και όροφο. Στο επίπεδο του Ορόφου υπάρχουν 6 αίθουσες διδασκαλίας και 

γραφεία διδασκόντων ενώ στο Ισόγειο υπάρχουν 3 αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα 

εκδηλώσεων μετά των χώρων υγιεινής. Στο υπό εξέταση κτίριο θεωρούνται θερμαινόμενοι 

όλοι οι κύριοι χώροι. Οι δράσεις αφορούν, από πλευράς αρχιτεκτονικών και οικοδομικών 

εργασιών στην αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια- υαλοπίνακες-εξώφυλλα), με νέα 

χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην 

προσθήκη θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, στην 

αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων (Σύστημα Κλιματισμού-Φωτισμός). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Γυμνασίου 

Έτος Κατασκευής   :  1974 

Αριθμός ΚΑΕΚ Γεωτεμαχίου :  050140222007/0/0 

Οικοδομική άδεια  :  020111 / 1973 

Επιφάνεια   :   1049.68m2 

Aριθμός Ορόφων   : 2 (Ισόγειο και όροφος) 

Κλιματική ζώνη   :  Β 

Ωράριο λειτουργίας  :  08:00 έως 14:00 πενθήμερη βάση 
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4. Κριτική Περιγραφή ανάλυση του υφιστάμενου κτιρίου 

  4.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Πρόκειται για ένα διώροφο κτήριο , που στο ισόγειο επιφάνειας 563,48τμ στεγάζει το 

γυμναστήριο-θέατρο, αποθήκη , τα wc των μαθητών ,δύο αίθουσες διδασκαλίας και την 

αίθουσα Η/Υ . Στον Α όροφο (επιφάνειας 486.20τμ), που επικοινωνεί με το ισόγειο με 

κλιμακοστάσιο, στεγάζονται πέντε αίθουσες διδασκαλίας ,τα γραφεία καθηγητών ,το 

γραφείο του διευθυντή καθώς και τα wc καθηγητών Η εξωτερική τοιχοποιία του κτηρίου είναι 

χωρίς μόνωση με επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά, με εμφανείς φθορές, ενώ στο δώμα 

παρουσιάζονται προβλήματα υγρομόνωσης. Τα κουφώματα στις αίθουσες διδασκαλίας, 

γραφεία καθηγητών , καθώς και στο γραφείο  του διευθυντή είναι αλουμινίου συρόμενα με  

μονό υαλοπίνακα. Στους υπόλοιπους χώρους  είναι αλουμινίου σταθερά.Στο δώμα, λόγω 

απουσίας μόνωσης παρουσιάζονται  υγρασίες και επιμέρους σημαντικές φθορές. 

Το κτίριο του 1ΟΥ Γυμνασίου είναι κατασκευασμένο πριν την εφαρμογή του κανονισμού 

θερμομόνωσης κτιρίων. Ως εκ τούτου το κτίριο από πλευράς θερμομόνωσης θεωρείται 

αμόνωτο. Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 για κτίρια όπου η οικοδομική τους άδεια 

εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (2010) λαμβάνεται συντελεστής 

θερμοπερατότητας για στοιχείο φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 

<80cmσε επαφή με τον αέρα επιχρισμένο και από τις δύο όψεις λαμβάνεται U = 

3.40W/(m2K). 

Για τις οπτοπλινθοδομές μπατική ή δικέλυφηαμόνωτη επιχρισμένη και από τις δύο όψεις σε 

επαφή με τον αέρα λαμβάνεται U = 2.20W/(m2K). Τα υφιστάμενα κουφώματα και στα δύο 

επίπεδα του 1ου Γυμνασίου είναι μεταλλικά με μονό υαλοπίνακα και με συνολικό συντελεστή  

U>6 W/(m2K). 

H θέρμανση των χώρων του Γυμνασίου πραγματοποιείται μέσω θερμαντικών σωμμάτων 

παλαιού τύπου κοινά τα οποία τροφοδοτούνται μέσω σωληνώσεων, αμόνωτων στο 

μεγαλύτερο τους μήκος. Το σύστημα θέρμανσης του  1ου Γυμνασίου τροφοδοτείται από 

επιδαπέδιο λέβητα και καυστήρα φυσικού αερίου Ισχύος 208ΚW βαθμού απόδοσης n=89.1% 

σύμφωνα με το φύλλο καύσης. 

Ο κλιματισμός των χώρων του σχολείου πραγματοποιείται μέσω κλιματιστικών τύπου 

splitunitαποτελούμενα από εξωτερική μονάδα και εσωτερική επίτοιχη μονάδα. Οι εξωτερικές 

μονάδες των συστημάτων splitunitείναι τοποθετημένες εξωτερικά των χώρων και των 

αιθουσών ενώ κάποιες που τροφοδοτούν τις αίθουσες του ορόφου είναι τοποθετημένες στο 

δώμα. Ο βαθμός απόδοσης των κλιματιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίσος με 2,7 μιας και ο 

χρόνος αγοράς και τοποθέτησης τους είναι πριν το 2000 χωρίς να υπάρχουν στοιχεία επί των 

μονάδων τους. 

Στο κτίριο υπάρχουν τα ακόλουθα κλιματιστικά μηχανήματα. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1  7KW 6 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΟΦΟΥ 

2  7KW 4 

  5.27KW 2 

  3.5KW 1 

 

Ο φωτισμός των αιθουσών και των χώρων του 1ου Γυμνασίου πραγματοποιείται μέσω 

φωτιστικών σωμάτων τετράγωνων με λάμπες φθορισμού 4x18W. O χειρισμός των 

φωτιστικών σωμάτων γίνεται μέσω απλών διακοπτών 1 για κάθε αίθουσα (1 κύκλωμα). 

 

4.2 Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης 1ου Γυμνασίου 

 

O Δήμος Αμαρουσίου σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει τις εκπαιδευτικές υποδομές τις 

περιοχής προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου. Οι εργασίες που 

προτείνεται να υλοποιηθούν είναι οι εξής : 

 Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους. 

 Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων. 

 Υγρομόνωση και θερμομόνωση δώματος. 

 Τοποθέτηση επιπλέον μαρμαροποδιάς 

 

Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής 

άνεσης στον εσωτερικό χώρο, με σωστή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου 

του χρόνου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της 

ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν κατά τη χειμερινή περίοδο να περιοριστούν οι θερμικές 

απώλειες του κτιρίου και να μεγιστοποιηθούν τα θερμικά ηλιακά κέρδη. Αντίστοιχα, το 

καλοκαίρι, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα θερμικά κέρδη 

 

 

4.3 Περιγραφή –Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων 

 

4.3.1 Εξωτερική θερμοπρόσοψη 

 

Τα υλικά που έχουν επιλεγεί για το σχολικό συγκρότημα εξωτερικά έγιναν σύμφωνα με τις 

λειτουργίες του. Παρακάτω σημειώνονται αναλυτικά όλες οι ομάδες εργασιών και οι 

σχετικές περιγραφές τους. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης των όψεων. Επικολλούμενο 

σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων τύπου “ Thermoprosopsis” σε υφιστάμενα 

κτίρια, με διεθνή πιστοποίηση συστήματος CE που διασφαλίζει πως το προϊόν/σύστημα που 

διατίθεται στην αγορά είναι αντίστοιχο με αυτό που πιστοποίησε το εργαστήριο για την 

έκδοση της ΕΤΑ (European Technical Approval) και βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας 

ETAG 004.  

Το σύστημα θα αποτελείται από τα υλικά: 
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1. Θερμομονωτική πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης 036-ESP 80 ( EN 13163)  

διαστάσεων 1000x600 mm , με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,036 

W/mk , πάχος 30-100 mm σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

2. Θερμομονωτική πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης 033 - EPS 200 (EN 1363) 

διαστάσεων 1000Χ600mm, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 

0,033W/mΚ, πάχους από 30-100mm, για την ζώνη υψηλής στεγάνωσης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.  

3. Υλικό επικόλλησης και επίχρισης των θερμομονωτικών πλακών από ινοπλισμένο 

τσιμεντοκονίαμα τύπου “ThermoprosopsisMulti” (DIN ΕΝ 998-1).  

4. Υαλόπλεγμα ενίσχυσης του επιχρίσματος, αντιαλκαλικό, με καρέ 4Χ4mm, 

βάρους 160 gr/m².  

5. Αστάρι νερού ακρυλικό, τύπου “Quarzgrund” με χαλαζιακή άμμο, για 

προετοιμασία υποβάθρου πριν την εφαρμογή τελικού επιχρίσματος.  

6. Τελικό επίχρισμα τύπου “Addi S” οργανικό, υδροαπωθητικό, ατμοδιαπερατό, 

ενισχυμένο με σιλικόνη (ΕΝ 15824), σε διαφορετικές κοκκομετρίες (1,0mm, 

1,5mm, 2,0mm, 3,0mm) αδρανών, με την δυνατότητα εργοστασιακού 

χρωματισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.  

7. PVC γωνιόκρανα με αντιαλκαλικόυαλόπλεγμα και γωνιόκρανα με 

νεροσταλλάκτη για την ενίσχυση εξωτερικών γωνιών.  

8. Βύσματα πλαστικά, μηχανικής στερέωσης των μονωτικών πλακών, τύπου “NTK 

U” βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας ETAG 014, για πρόσθετη προστασία 

του συστήματος από τους σεισμούς και τις ανεμοπιέσεις , σε μήκος διάστασης 

σύμφωνα με το πάχος της μονωτικής πλάκας και βάθος αγκύρωσης ≥4cm.  

9. Στην περίπτωση εκκίνησης του συστήματος σε σημεία όπου το κτίριο βρίσκεται 

σε επαφή με το φυσικό έδαφος, τότε η έναρξή του γίνεται με oδηγό εκκίνησης 

αλουμινίου με νεροσταλλάκτη, πάχους σύμφωνα με το πάχος του μονωτικού 

υλικού, για το σωστό αλφάδιασμα κατά την εφαρμογή του συστήματος, και σε 

ύψος τουλάχιστον τουλάχιστον 30-40 cm πάνω από την τελική στάθμη του 

εδάφους .Στα σημεία εκκίνησης του συστήματος - σημεία με έντονη καταπόνηση 

από υγρασία (περιμετρική ζώνη υψηλής στεγάνωσης, εκκίνηση από μπαλκόνια, 

εσωτερική όψη στηθαίου δώματος, πεζοδρόμια) θα εφαρμοστούν 

θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένο πολυστυρένιο 033 - EPS 200. Για την 

επικόλληση των μονωτικών πλακών καθώς και για την προστασία του 

συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης από την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία 

θα χρησιμοποιηθεί το στεγανωτικό επίχρισμα τύπου SM Pro (CS IV - EN 998-1). 

Θα εφαρμοστεί σαν βασικό επίχρισμα με ενίσχυση αντιαλκαλικού πλέγματος και 

σαν τελικό επίχρισμα σε συνολικό πάχος ≥ 7 mm και το οποίο θα καλύψει το 

σύστημα σε ένα ύψος τουλάχιστον τουλάχιστον 30-40 cm πάνω από την τελική 

στάθμη του εδάφους.  

 

Με την επιλεχθέν σύστημα ο συντελεστής θερμοπερατότητας των εξωτερικών 

δομικών στοιχείων γίνεται U = 0,399W/(m2K) και για τα εξωτερικά δοκάρια και 

δοκοί είναι U = 0,438W/(m2K) 

Συνεκτιμώντας τις θερμικές γέφυρες που υπάρχουν μεταξύ των δομικών 

στοιχείων οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς 

ελήφθηκαν προσαυξημένοι και πιο συγκεκριμένα για την εξωτερική τοιχοποιία 



24 
 

U τοιχοποιίας = 0,512W/(m2K) και για τους δοκούς κολώνες Uδοκών = 

0,579W/(m2K).  
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4.3.2  Κουφώματα 

 

Αφού τοποθετηθεί η θερμοπρόσοψη θα τοποθετηθεί επιπλέον μαρμαροποδιά 

που θα κολληθεί στην ήδη υπάρχουσα με μαρμαρόκολλα όπως φαίνεται και στο 

σχέδιο παρακάτω.

 
 

Επιπλέον θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα κουφώματα με νέα υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης. Συγκεκριμένα στις αίθουσες διδασκαλίας , γραφεία καθηγητών καθώς και στο 

γραφείο του διευθυντή που τα παράθυρα είναι συρόμενα ,θα τοποθετηθούν ανακλινόμενα 

θερμομονωτικά συστήματα. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά  

 ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  : Ανακλινόμενο 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ : Ναι 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ : Ίσιο 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 ΒΑΘΟΣ ΚΑΣΑΣ: 67 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΜΠΙΝΙ) : 67 mm 

 ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : Υαλοπίνακες διάφανοι διπλοί ενεργειακοί χαμηλής εκπομπής (Low-e) 

θερμομονωτικοί αποτελούμενοι από 2 υαλοπίνακες πάχους 4mmέκαστος χαμηλης 

εκπομπής low –eμε κενό μεταξύ τους 12mmκαι πλήρωση του κενού με αργό και 

επιτευχθέν συντελεστής θερμοπερατότηταςUg<1.8W/m²K 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : Έως 58 mm 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : Euro-groove, Euro-nut 
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 ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ : Περιμετρική, τριών επιπέδων EPDM ελαστικά 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ : 13 mm 

 ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Πολυαμίδια πλάτους 30 mm, Αφρώδες μονωτικό υλικό 

 

 

Επιδόσεις 

 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ: E900, Ε1200 

 ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ : Class 4 

 ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗ : RC3 

Χαρακτηριστικά 

 ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : έως 180 Kg 

 ΒΑΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 75 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 93 mm 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UF : < 2,5 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UG: <1,8 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UW: < 2,2 W/m²K 

 

Στις υπόλοιπες  αίθουσες  που υπάρχουν τα σταθερά  θα τοποθετηθούν σταθερά 

θερμομονωτικά συστήματα. 

Γενικά χαρακτηριστικά  

 ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  : Σταθερό 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ :Ναι 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Ίσιο 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΜΠΙΝΙ) : 28 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ) : 50 mm 

 ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : Υαλοπίνακες διάφανοι διπλοί ενεργειακοί χαμηλής εκπομπής (Low-e) 

θερμομονωτικοί αποτελούμενοι από 2 υαλοπίνακες πάχους 4mmέκαστος χαμηλης 

εκπομπής low –eμε κενό μεταξύ τους 12mmκαι πλήρωση του κενού με αργό και 

επιτευχθέν συντελεστής θερμοπερατότηταςUg<1.8W/m²K 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : 22 εως 44 mm 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : Lift & slide mechanism 

 ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ : EPDM ελαστικά & βουρτσάκι με τριπλή μεμβράνη 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ : 31 mm 

 ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Πολυαμίδια, , Αφρώδες μονωτικό υλικό, PVC 

 

Επιδόσεις 

 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ :E750 

 ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ : Class 3 

 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ : C4/B4 

 ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗ : RC2 

Χαρακτηριστικά 

 ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ :έως 300 Kg 
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 ΒΑΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 56 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 122,5 mm 

 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ : Επάλληλα, Φιλητά, Χωνευτά, Γωνιακά 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UF : < 2,5 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UG: <1,8 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UW: < 2,2 W/m²K 

 

4.3.3   Μόνωση δώματος 

 

Επιπλέον προτείνεται η κατασκευή των απαραιτήτων εργασιών μόνωσης του δώματός 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο και με τις οποίες ο επιτυγχανόμενος συντελεστής 

θερμοπερατότητας γίνεται U=0,309 W/(m2K). 

 Για τους υπολογισμούς η τιμή προσυαξήθηκε λόγω των θερμικών γεψυρών με αποτέλεσμα η τιμή 

να είναι U=0,9 W/(m2K). 
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4.4 Περιγραφή –Προδιαγραφές HM Παρεμβάσεων 

 

4.4.1  Αλλαγή των κλιματιστικών συστημάτων τύπου splitunit 

Στο υπό μελέτη κτίριο του 1ου Γυμνασίου θα γίνει αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων 

κλιματιστικών μονάδων.  

Κάθε αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα διµερούς τύπου (splitunit) θα αποτελείται από δύο 

τµήµατα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεµιστήρα θα 

βρίσκεται µέσα στον κλιµατιζόµενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συµπιεστή και 

τον αερόψυκτο συµπυκνωτή (Condensingunit),θα εγκατασταθεί εξωτερικά του τοίχου 

που θα τοποθετηθεί το εσωτερικό μηχάνημα .Τα δύο τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους 

µόνο µε τις σωληνώσεις του ψυκτικού µέσου και τις ηλεκτρικές γραµµές. 

Η εσωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : Τον ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του, 

τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. Το ψυκτικό στοιχείο, µε λεκάνη  

συγκέντρωσης των συµπυκνούµενων υδρατµών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή λειτουργία. 

Φίλτρο αέρα, πλενόµενου τύπου. Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης 

εµφάνισης, µεταλλικό ή πλαστικό. Η εσωτερική µονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη, 

εγκατάσταση και ο χειρισµός της θα γίνεται µε τηλεκοντρόλ. Κάθε µονάδα θα 

περιλαµβάνει τα εξής όργανα ελέγχου : - ∆ιακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεµιστήρα του 

ψυκτικού στοιχείου. - Επιλογικό διακόπτη για θέρµανση - ψύξη - λειτουργία ανεµιστήρα 

µόνο - OFF. - Θερµοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας θέρους ή 

χειµώνα και να έχουν ανακλινόµενες περσίδες για οµοιόµορφη ανακατανοµή του αέρα. 

Η εξωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : Τον συµπιεστή, µε τον ηλεκτροκινητήρα του, τον 

αερόψυκτο συµπυκνωτή µε τον αξονικό ανεµιστήρα, δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού 

µέσου σωληνώσεις ψυκτικού µέσου µε τα εξαρτήµατά τους. Κέλυφος που περιέχει όλα 

τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασµα µε βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από 

συνθήκες υπαίθρου, µε ανοίγµατα αερισµού. Η µονάδα υπαίθρου θα είναι µικρών 

σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε πάνω στο δάπεδο είτε στον τοίχο 

σε ειδικές βάσεις . Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου. 

Επιπλέον πρέπει να ισχύουν τα κατωτέρω: 

12. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α++ σε ψύξη και Α+σε θέρμανση 

13. Λειτουργία inverter 

14. Ψυκτικό μέσο R32 . 

15. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) να µην είναι µικρότερος του 0,95. 

16. Η µέγιστη στάθµη θορύβου της εσωτερικής µονάδας στην υψηλή ταχύτητα 

ανεµιστήρα να είναι µικρότερη ή ίση µε 60dBA. 

17. Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας από –5C ως + 45C. 

18. Επαναλειτουργία των µηχανηµάτων µετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού 

ρεύµατος κρατώντας τις επιθυµητές συνθήκες θερµοκρασίας – υγρασίας. 

19. Η εγγύηση κάθε τύπου κλιµατιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστηµα δύο 

ετών(2) για την εσωτερική µονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου αυτού ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτηµα του που έχει υποστεί 

φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του. 

20. Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι ±3% από την ζητούµενη, εφόσον δεν 

συµπίπτει µε αυτή. 

21. Τα προσφερόµενα µηχανήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και 
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προφύλαξης. 

22.   Οι προµηθευτές πρέπει, να καταθέσουν µαζί µε την τεχνική προσφορά σχετική 

πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκµηριωµένα 

πιστοποιητικά σήµανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναµα από τα οποία να 

προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της 

Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων 

που διαθέτουν τα προσφερόµεναµηχανήµατα. 

Προτείνεται η τοποθέτηση των κάτωθι κλιματιστικών 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ SEER SCOP ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 MSZ –AP71VG 8,1 ΚW 7,1ΚW 7.2 4.4 7 

ΟΡΟΦΟΣ 

2 MSZ –AP71VG 8,1 ΚW 7,1ΚW 7.2 4.4 5 

3 MSZ –AP50VG 5,8ΚW 5,0ΚW 7.4 4.6 2 

4 MSZ –AP35VG 4,5ΚW 3,5 ΚW 8.6 4.7 1 

 

4.4.2 Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα με λαμπτήρες τεχνολογίας led 

 

Στο κτίριο του 1ΟΥ Γυμνασίου θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα με νέα 

με λαμπτήρες τεχνολογίας led. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση των κάτωθι 

φωτιστικών σωμάτων. 

 

 ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΜΑΤΟΣ 

ΙΣΧΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Αίθουσες 

διδασκαλείας 

Led36W Neutral 36W 108 

Γραφείo 

καθηγητών 

Led56W Neutral 56 W 4 

Γραφείo 

διευθυντή 

Led56W Neutral 56 W 6 

Αίθουσα 

εκδηλώσεων 

Led44W Neutral 44 W 20 

 

Στις αίθουσες διδασκαλίας προτείνεται η χρήση του ακόλουθου φωτιστικού σώματος :  

 

Φωτιστικό σώμα οροφής 60x60, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. Η οθόνη θα 

αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό (PMMA). Θα είναι 

τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η οποίες θα καλύπτονται 

από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 ώρες λειτουργίας θα 

διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή ροή της πηγής θα είναι 

στα 5000 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το φωτιστικό (L.O.R> 80%). 

Η φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 161lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος θα 
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είναι 3000Κ (Warml) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80, MacAdam 3. Τα φωτιστικά 

θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη 

κατά ISO 9001:2008.  

(Led 36W Neutral), 161 Lumen, IP40, CRI>80. 

 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων προτείνεται η χρήση του ακόλουθου φωτιστικού σώματος :  

 

Φωτιστικό σώμα οροφής 60x60, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. Η οθόνη θα 

αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό (PMMA). Θα είναι 

τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η οποίες θα καλύπτονται 

από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 ώρες λειτουργίας θα 

διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή ροή της πηγής θα είναι 

στα 5000 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το φωτιστικό (L.O.R> 80%). 

Η φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 152lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος θα 

είναι 3000Κ (Warml) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80, MacAdam 3. Τα φωτιστικά 

θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη 

κατά ISO 9001:2008.  

(Led44W Neutral), 152 Lumen, IP40, CRI>80. 

 

Στις αίθουσες καθηγητών και δασκάλων προτείνεται η χρήση του ακόλουθου φωτιστικού 

σώματος :  

 

Φωτιστικό σώμα οροφής 60x60, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. Η οθόνη θα 

αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό (PMMA). Θα είναι 

τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η οποίες θα καλύπτονται 

από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 ώρες λειτουργίας θα 

διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή ροή της πηγής θα είναι 

στα 5000 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το φωτιστικό (L.O.R> 80%). 

Η φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 93lm/W. Η θερμοκρασία χρώματος θα 

είναι 3000Κ (Warml) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80, MacAdam 3. Τα φωτιστικά 

θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη 

κατά ISO 9001:2008.  

(Led56W Neutral), 93 Lumen, IP40, CRI>80. 

 

Τα φωτιστικά σώματα σε όλες τις υπό μελέτη αίθουσες του κτιρίου θα ελέγχονται από 

τοπικούς διακόπτες στην είσοδο της κάθε αίθουσες. Θα τοποθετηθούν τοπικοί διακόπτες 

έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το 50% των φωτιστικών σωμάτων της κάθε αίθουσας. Από 

την μελέτη φωτισμού γίνεται κατανοητό πως υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχονται τα 

φωτιστικά σώμματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κλείνουν τα φώτα τα οποία βρίσκονται στην 

ζώνη του φυσικού φωτισμού της κάθε αίθουσας. 

 

4.5  Ενεργειακή αξιολόγηση Παρεμβάσεων κτιρίου 

 

Η ενεργειακή αξιολόγηση του κτιρίου έγινε σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και τις ΤΟΤΕΕ-20701. 

Ως πυρήνας υπολογισμών χρησιμοποιείται το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Η ενεργειακή 

επιθεώρηση κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Ε, μία μάλλον συνηθισμένη κατηγορία 
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για τα δημόσια κτίρια. Ο προσανατολισμός του κτιρίου, το γεγονός ότι είναι πανταχόθεν 

ελεύθερο καθώς και το ότι δεν σκιάζεται, προφανώς παίζει σημαντικό ρόλο στις θερμικές 

απώλειες αλλά και τις ηλιακές προσόδους του κτιρίου.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στoυς ακόλουθους πίνακες αποτελεσμάτων. 

 

Ακολουθούν πίνακες από την μελέτη του κτιρίου στο πρόγραμμα ΤΕΕ- ΚΕΝΑΚ. Φαίνονται τα 

αποτελέσματα (ενεργειακή κατάταξη & καταναλώσεις) τόσο για το υφιστάμενο κτίριο, όσο 

και το σενάριομε το οποίο επιτυγχάνεται η βέλτιστη λύση. 

• ΣΕΝΑΡΙΟ 1 με τις ακόλουθες παρεμβάσεις :  

 Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 7εκ. με σύστημα εξωτερικής 

θερμοπρόσωψης 

 Aλλαγή όλων των κουφωμάτων με θερμομονωτικά με U<2,5 W/m²K, 

 Αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων σε νέα τεχνολογίας led 

 Αλλαγή όλων των κλιματιστικών με νέα αποδοτικότερα. 

 

Πίνακας1.Πρωτογενής ενέργεια ανά τελική χρήση (kWh/m²). 
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Πίνακας 2 .Ενεργειακέςαπαιτήσεις,ενεργειακήκατανάλωσηκαιπηγέςενέργειας υφιστάμενου 

κτιρίου 

 

 

 

Πίνακας 3 .Ενεργειακέςαπαιτήσεις,ενεργειακήκατανάλωσηκαιπηγέςενέργειας κτιρίου μετά 

την αναβάθμιση 
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Πίνακας 4.Κόστη και περίοδος αποπληρωμήςτουΣεναρίου 1. 

 

 
 

 

 

5. Αξιολόγηση Παρεμβάσεων κτιρίου 
 

Σύμφωνα με την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του 

προγράμματος ώστε να είναι επιλέξιμο το κτίριο του 1ο Γυμνασίου Αμαρουσίου. Πιο 

συγκεκριμένα το υφιστάμενο κτίριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε η οποία 

είναι χαμηλότερη από την Δ που ορίζει ως βάση το πρόγραμμα. Επιπρόσθετα με τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις επιτυγχάνεται η ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου κατά 2 

μονάδες μιας και το κτίριο κατατάσσεται μετά τις παρεμβάσεις στην κατηγορία Γ.  
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Το ποσό της συμμετοχής του ΠΕΠ «Αττικής» για το 1ο Γυμνάσιο ανέρχεται σε 1,20ΕΥΡΩ ανά 

εξοικονομούμενη κιλοβατώρα ανά έτος (kwh/έτος) επί το εμβαδό του κτιρίου που έγιναν οι 

παρεμβάσεις.  

Το ποσό αυτό λοιπόν ανέρχεται στο ποσό των Π=1,20 * 80,8(kwh/m2 έτος)* 1049,68m2  = 

101.776,97 € προ Φ.Π.Α., ήτοι πλέον Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 126.203,44€. 

Από τον προϋπολογισμό κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων προκύπτει συνολικό 

κόστος 292.487,29€ προ Φ.Π.Α. , ήτοι 362.684,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Το ποσό των 362.684,24€-126.203,44€ = 236.480,80€ πρέπει να εξασφαλιστούν από το 

Ταμείο του Δήμου Αμαρουσίου. 
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ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 

1ουΛυκείου Αμαρουσίου, επί της οδού Λ.Κηφισίας 213, Μαρούσι, του Δήμου Αμαρουσίου 

στο πλαίσιο του Προγράμματος “Παρεμβάσεις  βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

σε Δημοτικά Κτίρια”. Του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» με Άξονα Προτεραιότητας 

04 « Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και 

προώθησης Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές». 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας του δημόσιου κτιρίου και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2,μέσω της 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, με την 

υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων καθώς και 

την εφαρμογή λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Η ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοσίων κτιρίων αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας με την υλοποίηση των 

αποδοτικότερων παρεμβάσεων από πλευράς κόστους–οφέλους, ενώ συμβάλλει ταυτόχρονα 

στη βελτίωση των συνθηκών άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων και στην ευαισθητοποίηση 

του πληθυσμού. 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για περίπου το 40% - 

45% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια αυξάνεται 

σταθερά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σημαντική οικονομική επιβάρυνση, λόγω του 

υψηλού κόστους της ενέργειας και της ρύπανσης της ατμόσφαιρας που αφορά κυρίως τις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο κτιριακός τομέας αποτελεί το επίκεντρο των 

νομοθετικών πλαισίων της ΕΕ, διότι είναι ο τομέας που αφενός ευθύνεται για μεγάλο 

ποσοστό σπατάλης ενέργειας, αφετέρου έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης της 

ενεργειακής κρίσης. Σε εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και των ελληνικών κανονισμών 

(ΚΕΝΑΚ) πρέπει ο κτιριακός πλούτος της χώρας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις 

διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης 

και εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται προσπάθεια για την 

ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στη χώρα μας με προτεραιότητα στα δημόσια κτήρια, 

τα οποία καλούνται να παίξουν υποδειγματικό ρόλο. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και 

οι στόχοι του Προγράμματος “Παρεμβάσεις  βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

Δημοτικά Κτίρια”. Του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική». 

Το κτίριο του1ουΛυκείου,  λόγω του χρόνου κατασκευής του, στερείται οποιασδήποτε 

μέριμνας θερμομόνωσης, όλα τα κουφώματα είναι παλαιά και χρήζουν συντήρησης, ενώ και 

οι ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις χρήζουν μελέτης και βελτιστοποίησης, 

προκειμένου να καταστούν ενεργειακά αποδοτικότερες. Τεκμαίρεται επομένως η ανάγκη 

ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, που θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους λειτουργίας 
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και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά και σε βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών 

άνεσης για τους μαθητές και εργαζόμενους στο κτίριο. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

3.1 Γενικά 

 

Το κτίριο στεγάζει τις υπηρεσίες του 1ου Λυκείου Αμαρουσίου. 

Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή του Αμαρουσίου επί της οδού Λ. Κηφισίας 213. Ο αριθμός 

ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου είναι 050140222007/0/0. 

Στον ίδιο χώρο υπάρχει και το κτίριο του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου με κοινό προαύλιο με 

το Λύκειο ενώ δίπλα στεγάζονται το 1ο Δημοτικό και το 1ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου. 

Το κτίριο όπου στεγάζεται το 1ο Λύκειο είναι διώροφο κτίριο Ισόγειο και όροφο ενώ έχει και 

ένα πολύ μικρό υπόγειο χώρο. 

Στο επίπεδο του Ορόφου υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων, γραφείο 

διευθυντή, εργαστήριο τεχνολογίας, αίθουσα υπολογιστών, χώροι υγιεινής και διάδρομοι 

κυκλοφορίας. 

Στο επίπεδο του Ισογείου υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων, γραφείο 

διευθυντή, εργαστήριο τεχνολογίας, αίθουσα υπολογιστών, μικρή βιβλιοθήκη, χημείο, χώροι 

υγιεινής, χώρος εισόδου  και διάδρομοι κυκλοφορίας. 

Στο υπό εξέταση κτίριο θεωρούνται θερμαινόμενοι όλοι οι κύριοι χώροι. Μόνο το μικρό 

υπόγειο θεωρείται ΜΘΧ. 

Οι δράσεις αφορούν, από πλευράς αρχιτεκτονικών και οικοδομικών εργασιών στην 

αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια- υαλοπίνακες-εξώφυλλα), με νέα χαμηλού 

συντελεστή θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην 

προσθήκη θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, στην 

αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων (Σύστημα Κλιματισμού-Φωτισμός). 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ουΛυκείου 

Έτος Κατασκευής   :  ΠΡΟ ΤΟΥ 1955(ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΟΑ) 

Αριθμός ΚΑΕΚ Γεωτεμαχίου :  050140222007/0/0 

Επιφάνεια συνολική   :  2770,02m2(ΌΡΟΦΟΣ 1234,22m2 , ΙΣΟΓΕΙΟ 

 1414,24m2, ΥΠΟΓΕΙΟ 124,56m2)  

Επιφάνεια χρήσης (ωφέλιμη)  :  2635,06m2 

Aριθμός Ορόφων   : 2 (Ισόγειο και όροφος) και ένα μικρό υπόγειο 

Κλιματική ζώνη   :  Β 
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Ωράριο λειτουργίας  :  08:00 έως 14:00 πενθήμερη βάση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1o Λύκειο Αμαρουσίου 
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4. Κριτική Περιγραφή ανάλυση του υφιστάμενου κτιρίου 
 

4.1. Υφιστάμενη κατάσταση 
 

Πρόκειται για ένα διώροφο κτήριο, το οποίο στο ισόγειο επιφάνειας 1414.24τμ στεγάζει 

έντεκα αίθουσες διδασκαλίας ,αίθουσα Η/Υ, το χημείο, τη βιβλιοθήκη , τα wc  καθηγητών και 

τα wc μαθητών . Στον Α όροφο επιφάνειας 1234,22τμ, που επικοινωνεί με το ισόγειο με δύο 

εσωτερικές κλίμακες , στεγάζονται εννέα  αίθουσες διδασκαλίας ,το εργαστήριο τεχνολογίας 

, η βιβλιοθήκη , τα γραφεία καθηγητών ,το γραφείο του διευθυντή καθώς ,τα wc καθηγητών 

και wc μαθητών . Στο υπόγειο του κτιρίου επιφάνειας 121,56τμ  υπάρχουν κάποιοι 

αποθηκευτικοί-βοηθητικοί  χώροι ενώ στο δώμα του κτιρίου καταλήγει η απόληξη του 

κλιμακοστασίου επιφάνειας 21,84τμΗ εξωτερική τοιχοποιία του κτηρίου είναι χωρίς μόνωση 

με επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά, με εμφανείς φθορές, ενώ στο δώμα παρουσιάζονται 

προβλήματα υγρομόνωσης. Τα κουφώματα στις αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία καθηγητών 

, καθώς και στο γραφείο  του διευθυντή  είναι  αλουμινίου  συρόμενα με  μονό υαλοπίνακα. 

Στους υπόλοιπους χώρους  είναι αλουμινίου σταθερά .Στο δώμα, λόγω απουσίας μόνωσης 

παρουσιάζονται  υγρασίες και επιμέρους σημαντικές φθορές. 

 

Το κτίριο του 1ΟΥ Λυκείου είναι κατασκευασμένο πριν την εφαρμογή του κανονισμού 

θερμομόνωσης κτιρίων. Ως εκ τούτου το κτίριο από πλευράς θερμομόνωσης θεωρείται 

αμόνωτο. Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 για κτίρια όπου η οικοδομική τους άδεια 

εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (2010) λαμβάνεται συντελεστής 

θερμοπερατότητας για στοιχείο φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 

<80cmσε επαφή με τον αέρα επιχρισμένο και από τις δύο όψεις λαμβάνεται U = 

3.40W/(m2K). 
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Για τις οπτοπλινθοδομές μπατική ή δικέλυφηαμόνωτη επιχρισμένη και από τις δύο όψεις σε 

επαφή με τον αέρα λαμβάνεται U = 2.20W/(m2K). 

Τα υφιστάμενα κουφώματα και στα δύο επίπεδα του 1ουΛυκείου είναι μεταλλικά με μονό 

υαλοπίνακα και με συνολικό συντελεστή  U>6 W/(m2K). 

H θέρμανση των χώρων του Λυκείου πραγματοποιείται μέσω θερμαντικών σωμάτων 

παλαιού τύπου κοινά τα οποία τροφοδοτούνται μέσω σωληνώσεων, αμόνωτων στο 

μεγαλύτερο τους μήκος. Το σύστημα θέρμανσης του  1ουΛυκείου τροφοδοτείται από 

επιδαπέδιο λέβητα και καυστήρα φυσικού αερίου Ισχύος 208ΚWβαθμού απόδοσης n=89.1% 

σύμφωνα με το φύλλο καύσης. 

Ο κλιματισμός των χώρων του σχολείου πραγματοποιείται μέσω κλιματιστικών τύπου 

splitunit αποτελούμενα από εξωτερική μονάδα και εσωτερική επίτοιχη μονάδα. Οι 

εξωτερικές μονάδες των συστημάτων splitunitείναι τοποθετημένες εξωτερικά των χώρων και 

των αιθουσών ενώ κάποιες που τροφοδοτούν τις αίθουσες του ορόφου είναι τοποθετημένες 

στο δώμα. Ο βαθμός απόδοσης των κλιματιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίσος με 2,7 μιας και 

ο χρόνος αγοράς και τοποθέτησης τους είναι πριν το 2000 χωρίς να υπάρχουν στοιχεία επί 

των μονάδων τους. 

Στο κτίριο υπάρχουν τα ακόλουθα κλιματιστικά μηχανήματα. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1  7KW 6 

2  6,2KW 1 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΟΦΟΥ 

3  7KW 8 

4  7KW 1 

5  6,2KW 1 

6  5.27KW 2 

7  3.5KW 1 

 

Ο φωτισμός των αιθουσών και των χώρων του 1ουΛυκείου πραγματοποιείται μέσω 

φωτιστικών σωμάτων ορθογωνικών με λάμπες φθορισμού 2x36W. Έχουν γίνει κάποιες 

προσθήκες τετράγωνων φωτιστικών σωμάτων σε κάποιους χώρους για ενίσχυση της 

φωτεινότητας των χώρων ενώ στους χώρους υγιεινής υπάρχουν φωτιστικά σώματα 

πυρακτώσεως. O χειρισμός των φωτιστικών σωμάτων γίνεται μέσω απλών διακοπτών 1 για 

κάθε αίθουσα (1 κύκλωμα). 

 

4.2. Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης 1ου Λυκείου 

 

O Δήμος Αμαρουσίου σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει τις εκπαιδευτικές υποδομές τις 

περιοχής προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Λυκείου. Οι εργασίες που 

προτείνεται να υλοποιηθούν είναι οι εξής : 
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 Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους. 

 Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων. 

 Υγρομόνωση και θερμομόνωση δώματος. 

 Τοποθέτηση επιπλέον μαρμαροποδιάς 

 

Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής άνεσης 

στον εσωτερικό χώρο, με σωστή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του 

χρόνου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της 

ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν κατά τη χειμερινή περίοδο να περιοριστούν οι θερμικές 

απώλειες του κτιρίου και να μεγιστοποιηθούν τα θερμικά ηλιακά κέρδη. Αντίστοιχα, το 

καλοκαίρι, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα θερμικά κέρδη. 

 

4.3. Περιγραφή –Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικών 
Παρεμβάσεων 

4.3.1. Εξωτερική θερμοπρόσοψη 

 

Τα υλικά που έχουν επιλεγεί για το σχολικό συγκρότημα εξωτερικά έγιναν σύμφωνα με τις 

λειτουργίες του. Παρακάτω σημειώνονται αναλυτικά όλες οι ομάδες εργασιών και οι 

σχετικές περιγραφές τους. 

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης των όψεων. Επικολλούμενο σύστημα εξωτερικής 

θερμομόνωσης τοίχων τύπου “ Thermoprosopsis” σε υφιστάμενα κτίρια, με διεθνή 

πιστοποίηση συστήματος CE που διασφαλίζει πως το προϊόν/σύστημα που διατίθεται στην 

αγορά είναι αντίστοιχο με αυτό που πιστοποίησε το εργαστήριο για την έκδοση της ΕΤΑ 

(European Technical Approval) και βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας ETAG 004.  

Το σύστημα θα αποτελείται από τα υλικά: 

10. Θερμομονωτική πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης 036-ESP 80 ( EN 13163)  

διαστάσεων 1000x600 mm , με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,036 

W/mk , πάχος 30-100 mm σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

11. Θερμομονωτική πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης 033 - EPS 200 (EN 1363) 

διαστάσεων 1000Χ600mm, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 

0,033W/mΚ, πάχους από 30-100mm, για την ζώνη υψηλής στεγάνωσης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.  

12. Υλικό επικόλλησης και επίχρισης των θερμομονωτικών πλακών από ινοπλισμένο 

τσιμεντοκονίαμα τύπου “ThermoprosopsisMulti” (DIN ΕΝ 998-1).  

13. Υαλόπλεγμα ενίσχυσης του επιχρίσματος, αντιαλκαλικό, με καρέ 4Χ4mm, 

βάρους 160 gr/m².  
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14. Αστάρι νερού ακρυλικό, τύπου “Quarzgrund” με χαλαζιακή άμμο, για 

προετοιμασία υποβάθρου πριν την εφαρμογή τελικού επιχρίσματος.  

15. Τελικό επίχρισμα τύπου “Addi S” οργανικό, υδροαπωθητικό, ατμοδιαπερατό, 

ενισχυμένο με σιλικόνη (ΕΝ 15824), σε διαφορετικές κοκκομετρίες (1,0mm, 

1,5mm, 2,0mm, 3,0mm) αδρανών, με την δυνατότητα εργοστασιακού 

χρωματισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.  

16. PVC γωνιόκρανα με αντιαλκαλικόυαλόπλεγμα και γωνιόκρανα με 

νεροσταλλάκτη για την ενίσχυση εξωτερικών γωνιών.  

17. Βύσματα πλαστικά, μηχανικής στερέωσης των μονωτικών πλακών, τύπου “NTK 

U” βάση της ευρωπαϊκής τεχνικής οδηγίας ETAG 014, για πρόσθετη προστασία 

του συστήματος από τους σεισμούς και τις ανεμοπιέσεις , σε μήκος διάστασης 

σύμφωνα με το πάχος της μονωτικής πλάκας και βάθος αγκύρωσης ≥4cm.  

18. Στην περίπτωση εκκίνησης του συστήματος σε σημεία όπου το κτίριο βρίσκεται 

σε επαφή με το φυσικό έδαφος, τότε η έναρξή του γίνεται με oδηγό εκκίνησης 

αλουμινίου με νεροσταλλάκτη, πάχους σύμφωνα με το πάχος του μονωτικού 

υλικού, για το σωστό αλφάδιασμα κατά την εφαρμογή του συστήματος, και σε 

ύψος τουλάχιστον τουλάχιστον 30-40 cm πάνω από την τελική στάθμη του 

εδάφους .Στα σημεία εκκίνησης του συστήματος - σημεία με έντονη καταπόνηση 

από υγρασία (περιμετρική ζώνη υψηλής στεγάνωσης, εκκίνηση από μπαλκόνια, 

εσωτερική όψη στηθαίου δώματος, πεζοδρόμια) θα εφαρμοστούν 

θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένο πολυστυρένιο 033 - EPS 200. Για την 

επικόλληση των μονωτικών πλακών καθώς και για την προστασία του 

συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης από την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία 

θα χρησιμοποιηθεί το στεγανωτικό επίχρισμα τύπου SM Pro (CS IV - EN 998-1). 

Θα εφαρμοστεί σαν βασικό επίχρισμα με ενίσχυση αντιαλκαλικού πλέγματος και 

σαν τελικό επίχρισμα σε συνολικό πάχος ≥ 7 mmκαι το οποίο θα καλύψει το 

σύστημα σε ένα ύψος τουλάχιστον τουλάχιστον 30-40 cm πάνω από την τελική 

στάθμη του εδάφους.  

 

Με την επιλεχθέν σύστημα ο συντελεστής θερμοπερατότητας των εξωτερικών 

δομικών στοιχείων γίνεται U = 0,399W/(m2K) και για τα εξωτερικά δοκάρια και 

δοκοί είναι U = 0,438W/(m2K) 

Συνεκτιμώντας τις θερμικές γέφυρες που υπάρχουν μεταξύ των δομικών 

στοιχείων οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς 

ελήφθηκαν προσαυξημένοι και πιο συγκεκριμένα για την εξωτερική τοιχοποιία 

Uτοιχοποιίας = 0,512W/(m2K) και για τους δοκούς κολώνες Uδοκών = 
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0,579W/(m2K).
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4.3.2. Κουφώματα 

Αφού τοποθετηθεί η θερμοπρόσοψη θα τοποθετηθεί επιπλέον μαρμαροποδιά που θα 

κολληθεί στην ήδη υπάρχουσα με μαρμαρόκολλα όπως φαίνεται και στο σχέδιο παρακάτω.

 

Επιπλέον θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα κουφώματα με νέα υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης. Συγκεκριμένα στις αίθουσες διδασκαλίας , γραφεία καθηγητών καθώς και στο 

γραφείο του διευθυντή που τα παράθυρα είναι συρόμενα ,θα τοποθετηθούν ανακλινόμενα 

θερμομονωτικά συστήματα. 

Γενικά χαρακτηριστικά  

 ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  :Ανακλινόμενο 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ :Ναι 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Ίσιο 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 ΒΑΘΟΣ ΚΑΣΑΣ: 67 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΜΠΙΝΙ) : 67 mm 

 ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : Υαλοπίνακες διάφανοι διπλοί ενεργειακοί χαμηλής εκπομπής (Low-e) 
θερμομονωτικοί αποτελούμενοι από 2 υαλοπίνακες πάχους 4mmέκαστος χαμηλ΄’ης 
εκπομπής low –eμε κενό μεταξύ τους 12mmκαι πλήρωση του κενού με αργό και 
επιτευχθέν συντελεστής θερμοπερατότηταςUg<1.8W/m²K 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : Έως 58 mm 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : Euro-groove, Euro-nut 

 ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ : Περιμετρική, τριών επιπέδων EPDM ελαστικά 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ : 13 mm 

 ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Πολυαμίδια πλάτους 30 mm, Αφρώδες μονωτικό υλικό 
Επιδόσεις 



47 
 

 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ: E900, Ε1200 

 ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ : Class 4 

 ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗ : RC3 

Χαρακτηριστικά 

 ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : έως 180 Kg 

 ΒΑΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 75 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 93 mm 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UF : < 2,5 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UG: <1,8 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UW: < 2,2 W/m²K 

 

Στις υπόλοιπες  αίθουσες  που υπάρχουν τα σταθερά  θα τοποθετηθούν σταθερά 

θερμομονωτικά συστήματα. 

Γενικά χαρακτηριστικά  

 ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  : Σταθερό 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ :Ναι 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Ίσιο 
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΜΠΙΝΙ) : 28 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ) : 50 mm 

 ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : Υαλοπίνακες διάφανοι διπλοί ενεργειακοί χαμηλής εκπομπής (Low-e) 
θερμομονωτικοί αποτελούμενοι από 2 υαλοπίνακες πάχους 4mmέκαστος χαμηλ΄’ης 
εκπομπής low –eμε κενό μεταξύ τους 12mmκαι πλήρωση του κενού με αργό και 
επιτευχθέν συντελεστής θερμοπερατότηταςUg<1.8W/m²K 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ : 22 εως 44 mm 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : Lift & slide mechanism 

 ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ : EPDM ελαστικά & βουρτσάκι με τριπλή μεμβράνη 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ : 31 mm 

 ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Πολυαμίδια, , Αφρώδες μονωτικό υλικό, PVC 
 
Επιδόσεις 

 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ :E750 

 ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ : Class 3 

 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ : C4/B4 

 ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗ : RC2 

Χαρακτηριστικά 

 ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ :έως 300 Kg 

 ΒΑΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 56 mm 

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 122,5 mm 

 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ : Επάλληλα, Φιλητά, Χωνευτά, Γωνιακά 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UF : < 2,5 W/m²K 
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 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UG: <1,8 W/m²K 

 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UW: < 2,2 W/m²K 

 

4.3.3. Μόνωση δώματος 

Επιπλέον προτείνεται η κατασκευή των απαραιτήτων εργασιών μόνωσης του δώματός 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο και με τις οποίες ο επιτυγχανόμενος συντελεστής 

θερμοπερατότητας γίνεται U=0,309 W/(m2K). 

 Για τους υπολογισμούς η τιμή προσυαξήθηκε λόγω των θερμικών γεψυρών με αποτέλεσμα η τιμή 

να είναι U=0,9 W/(m2K). 
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4.4. Περιγραφή –Προδιαγραφές HM Παρεμβάσεων 

4.4.1. Αλλαγή των κλιματιστικών συστημάτων τύπου splitunit 

Στο υπό μελέτη κτίριο του 1ουΛυκείου θα γίνει αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων 

κλιματιστικών μονάδων.  

Κάθε αυτόνοµηκλιµατιστική µονάδαδιµερούς τύπου (splitunit) θα αποτελείται από δύο 

τµήµατα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεµιστήρα θα 

βρίσκεται µέσα στον κλιµατιζόµενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συµπιεστή και τον 

αερόψυκτο συµπυκνωτή (Condensingunit),θα εγκατασταθεί εξωτερικά του τοίχου που θα 

τοποθετηθεί το εσωτερικό μηχάνημα .Τα δύο τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε 

τις σωληνώσεις του ψυκτικού µέσου και τις ηλεκτρικές γραµµές. 

Η εσωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : Τον ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών 

τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. Το ψυκτικό στοιχείο, µε λεκάνη  

συγκέντρωσης των συµπυκνούµενωνυδρατµών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή λειτουργία. 

Φίλτρο αέρα, πλενόµενου τύπου. Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης 

εµφάνισης, µεταλλικό ή πλαστικό. Η εσωτερική µονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη, 

εγκατάσταση και ο χειρισµός της θα γίνεται µε τηλεκοντρόλ. Κάθε µονάδα θα περιλαµβάνει 

τα εξής όργανα ελέγχου : - ∆ιακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεµιστήρα του ψυκτικού 

στοιχείου. - Επιλογικό διακόπτη για θέρµανση - ψύξη - λειτουργία ανεµιστήρα µόνο - OFF. - 

Θερµοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητήςθερµοκρασίας θέρους ή χειµώνα και Να έχουν 

ανακλινόµενες περσίδες για οµοιόµορφηανακατανοµή του αέρα. 

Η εξωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : Τον συµπιεστή, µε τον ηλεκτροκινητήρα του, τον 

αερόψυκτο συµπυκνωτή µε τον αξονικό ανεµιστήρα, δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού 

µέσου σωληνώσεις ψυκτικού µέσου µε τα εξαρτήµατά τους. Κέλυφος που περιέχει όλα τα 

παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασµα µε βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από 

συνθήκες υπαίθρου, µε ανοίγματα αερισμού. Η µονάδα υπαίθρου θα είναι µικρών σχετικά 

διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε πάνω στο δάπεδο είτε στον τοίχο σε ειδικές 

βάσεις . Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου. 

Επιπλέον πρέπει να ισχύουν τα κατωτέρω: 

23. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α++ σε ψύξη και Α+σε θέρμανση 
24. Λειτουργία inverter 
25. Ψυκτικό μέσο R32 . 
26. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) να µην είναι µικρότερος του 0,95. 
27. Η µέγιστηστάθµη θορύβου της εσωτερικής µονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεµιστήρα 

να είναι µικρότερη ή ίση µε 60dBA. 

28. Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας από –5C ως + 45C. 
29. Επαναλειτουργία των µηχανηµάτων µετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού 

ρεύµατος κρατώντας τις επιθυµητές συνθήκες θερµοκρασίας – υγρασίας. 

30. Η εγγύηση κάθε τύπου κλιµατιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστηµα δύο 

ετών(2) για την εσωτερική µονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου αυτού ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτηµα του που έχει υποστεί 

φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του. 



51 
 

31. Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι ±3% από την ζητούµενη, εφόσον δεν 

συµπίπτει µε αυτή. 

32. Τα προσφερόµενα µηχανήµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και 

προφύλαξης. 

33. Οι προµηθευτές πρέπει, να καταθέσουν µαζί µε την τεχνική προσφορά σχετική 

πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκµηριωµένα 

πιστοποιητικά σήµανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναµα από τα οποία να 

προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της 

Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων 

που διαθέτουν τα προσφερόµεναµηχανήµατα. 

Προτείνεται η τοποθέτηση των κάτωθι κλιματιστικών 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ 
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ SEER SCOP ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 MSZ –AP71VG 8,1 ΚW 7,1ΚW 7.2 4.4 2 
2 MSZ –AP50VG 5,8ΚW 5,0ΚW 7.4 4.6 3 
3 MSZ –AP35VG 4,5ΚW 3,0ΚW 8.6 4.7 9 
ΟΡΟΦΟΣ 
4 MSZ –AP50VG 5,8ΚW 5,0ΚW 7.4 4.6 2 
5 MSZ –AP35VG 4,5ΚW 3,0ΚW 8.6 4.7 12 

 

4.4.2. Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα με λαμπτήρα LED 

Στο κτίριο του 1ΟΥΛυκείου θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα με νέα με 
λαμπτήρες τεχνολογίας led. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση των κάτωθι 
φωτιστικών σωμάτων. 
 

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΜΑΤΟΣ 

ΙΣΧΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Ενδεικτικού τύπου LED 25W 
NEUTRAL 

25W 25 

Ενδεικτικού τύπου PLED 36W 
NEUTRAL 

36W 42 

Ενδεικτικού τύπου LED 49W 
NEUTRAL 

49W 78 

Ενδεικτικού τύπου LED 60W 
NEUTRAL 

60W 138 

Ενδεικτικού τύπου LED 70W 
NEUTRAL 

70W 1 

Ενδεικτικού τύπου LED 86W 
NEUTRAL 

86W 27 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΜΑΤΩΝ  
Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό 1257x238, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. 
Η οθόνη θα αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό 
(PMMA). Θα είναι τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η 
οποίες θα καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 
ώρες λειτουργίας θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή 
ροή της πηγής θα είναι στα 5000 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το 
φωτιστικό (L.O.R> 80%). Η φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 155lm/W. Η 



52 
 

θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ (Νeutral) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80. 
Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.  

 (Led 25W Neutral), 155 Lumen/W, IP20, CRI>80. 
 

Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό 1257x238, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. 
Η οθόνη θα αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό 
(PMMA). Θα είναι τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η 
οποίες θα καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 
ώρες λειτουργίας θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή 
ροή της πηγής θα είναι στα 5000 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το 
φωτιστικό (L.O.R> 80%). Η φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 144lm/W. Η 
θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ (Νeutral) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80. 
Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.  

 (Led 36W Neutral), 144 Lumen/W, IP20, CRI>80. 
 

Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό 1257x238, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. 
Η οθόνη θα αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό 
(PMMA). Θα είναι τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η 
οποίες θα καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 
ώρες λειτουργίας θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή 
ροή της πηγής θα είναι στα 5000 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το 
φωτιστικό (L.O.R> 80%). Η φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 155lm/W. Η 
θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ (Νeutral) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80. 
Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.  

 (Led 49W Neutral), 155 Lumen/W, IP20, CRI>80. 
 

Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό 1557x238, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. 
Η οθόνη θα αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό 
(PMMA). Θα είναι τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η 
οποίες θα καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 
ώρες λειτουργίας θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή 
ροή της πηγής θα είναι στα 5000 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το 
φωτιστικό (L.O.R> 80%). Η φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 155lm/W. Η 
θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ (Νeutral) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80. 
Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.  

 (Led 60W Neutral), 155 Lumen/W, IP20, CRI>80. 
 

Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό 1257x238, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. 
Η οθόνη θα αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό 
(PMMA). Θα είναι τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η 
οποίες θα καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 
ώρες λειτουργίας θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή 
ροή της πηγής θα είναι στα 5000 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το 
φωτιστικό (L.O.R> 80%). Η φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 144lm/W. Η 
θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ (Νeutral) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80. 
Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.  

 (Led 70W Neutral), 144 Lumen/W, IP20, CRI>80. 
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Φωτιστικό σώμα οροφής γραμμικό 1557x238, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. 
Η οθόνη θα αποτελείται από καλύμματα υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό 
(PMMA). Θα είναι τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η 
οποίες θα καλύπτονται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 
ώρες λειτουργίας θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής. Η φωτεινή 
ροή της πηγής θα είναι στα 5000 lm από την οποία τουλάχιστον το 80% θα εξέρχεται από το 
φωτιστικό (L.O.R> 80%). Η φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 144lm/W. Η 
θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ (Νeutral) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80. 
Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.  
 (Led 86W Neutral), 144 Lumen/W, IP20, CRI>80. 
 

Τα φωτιστικά σώματα σε όλους τους υπό μελέτη χώρους του κτιρίου θα ελέγχονται από 
τοπικούς διακόπτες στην είσοδο της κάθε αίθουσες. Θα τοποθετηθούν τοπικοί διακόπτες 
έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το 50% των φωτιστικών σωμάτων της κάθε αίθουσας. Από 
την μελέτη φωτισμού γίνεται κατανοητό πως υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχονται τα 
φωτιστικά σώμματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κλείνουν τα φώτα τα οποία βρίσκονται στην 
ζώνη του φυσικού φωτισμού της κάθε αίθουσας. 
 

4.5. Ενεργειακή αξιολόγηση Παρεμβάσεων κτιρίου 

Η ενεργειακή αξιολόγηση του κτιρίου έγινε σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και τις ΤΟΤΕΕ-20701. Ως 
πυρήνας υπολογισμών χρησιμοποιείται το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Η ενεργειακή επιθεώρηση 
κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Δ, μία μάλλον συνηθισμένη κατηγορία για τα δημόσια 
κτίρια. Ο προσανατολισμός του κτιρίου, το γεγονός ότι είναι πανταχόθεν ελεύθερο καθώς 
και το ότι δεν σκιάζεται, προφανώς παίζει σημαντικό ρόλο στις θερμικές απώλειες αλλά και 
τις ηλιακές προσόδους του κτιρίου.  
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στoυς ακόλουθους πίνακες αποτελεσμάτων. 
 
Ακολουθούν πίνακες από την μελέτη του κτιρίου στο πρόγραμμα ΤΕΕ- ΚΕΝΑΚ. Φαίνονται τα 
αποτελέσματα (ενεργειακή κατάταξη & καταναλώσεις) τόσο για το υφιστάμενο κτίριο, όσο 
και το σενάριομε το οποίο επιτυγχάνεται η βέλτιστη λύση. 
 
• ΣΕΝΑΡΙΟ 1 με τις ακόλουθες παρεμβάσεις :  

 Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 7εκ. με σύστημα εξωτερικής 

θερμοπρόσωψης 

 Aλλαγή όλων των κουφωμάτων με θερμομονωτικά με U<2,5 W/m²K, 

 Αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων σε νέα τεχνολογίας led 

 Αλλαγή όλων των κλιματιστικών με νέα αποδοτικότερα. 

 

 

 

Πίνακας1.Πρωτογενής ενέργεια ανά τελική χρήση (kWh/m²). 
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Πίνακας 2 .Ενεργειακέςαπαιτήσεις,ενεργειακήκατανάλωσηκαιπηγέςενέργειας υφιστάμενου 

κτιρίου 

 

 

Πίνακας 3 .Ενεργειακέςαπαιτήσεις,ενεργειακήκατανάλωσηκαιπηγέςενέργειας κτιρίου μετά 

την αναβάθμιση 
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Πίνακας 4.Κόστηκαι περίοδος αποπληρωμήςτουΣεναρίου 1. 
 

 

 

5. Αξιολόγηση Παρεμβάσεων κτιρίου 

Σύμφωνα με την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του 

προγράμματος ώστε να είναι επιλέξιμο το κτίριο του 1οΛυκείου Αμαρουσίου. 

Πιο συγκεκριμένα το υφιστάμενο κτίριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Δ η οποία 

είναι η ελάχιστη αποδεκτή που ορίζει ως βάση το πρόγραμμα. 

Επιπρόσθετα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις επιτυγχάνεται η ενεργειακή βελτίωση του 

κτιρίου κατά 2 μονάδες μιας και το κτίριο κατατάσσεται μετά τις παρεμβάσεις στην 

κατηγορία Β. 

Το ποσό της συμμετοχής του ΠΕΠ «Αττικής» για το 1οΛύκειο ανέρχεται σε 1,20ΕΥΡΩ ανά 

εξοικονομούμενη κιλοβατώρα ανά έτος (kwh/έτος) επί το εμβαδό του κτιρίου που έγιναν οι 

παρεμβάσεις. 
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Το ποσό αυτό λοιπόν ανέρχεται στο ποσό των  

Π=1,20 * 58(kwh/m2 έτος)* 2635,06m2  = 183.400,18 ΕΥΡΩ προ Φ.Π.Α., ήτοι πλέον Φ.Π.Α. 

24% ανέρχεται στο ποσό των 227.416,22€. 

Από τον προϋπολογισμό κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων προκύπτει 

συνολικό κόστος 485.755,06€ προ Φ.Π.Α., ήτοι 602.336,27€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

Το ποσό των 602.336,27€-227.416,22€= 374.920,05 € πρέπει να εξασφαλιστούν από το 

Ταμείο του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

 

 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. 

 

 



































































































































 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 
5041780 σύμφωνα με την Α.Π. 
308/27.01.2021 Απόφαση για το ποσό των 
533.171,04 € και ίδιοι  πόροι για το ποσό των 
699.775,35 € 
 

  Κ.Α.: 61-7311.004 

   

 CPV: 45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για 
μουσεία 
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για 
σχολικά κτίρια 

 NUTS EL 301 

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 970.118,06 € 
 

 ΦΠΑ 24%: 232.828,33 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 1.202.946,39 € 

   

   

 
 

 
 
 
 
 
 

6. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΣΑΥ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  Μελέτη ΣΑΥ    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Σελίδα 2 από 30 

  

 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για 
ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµμόρφωση µε 

την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την 
κατασκευή του έργου. 

 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 

• Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων 
γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και τις εργασίες 
που εκτελούνται σε αυτά). 

• Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. 

• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

• Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και τέχνης. 
 

Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την 
εκτέλεση του έργου πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να 
µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 

 
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων 
ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 
 
 



  Μελέτη ΣΑΥ    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Σελίδα 3 από 30 

  

 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια:  
 

  1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου 
  1ο Λύκειο Αμαρουσίου 
  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αμαρουσίου 

 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ 
Άδεια έργου 
........................................... 

 
 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ήµος Αμαρουσίου 

 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΣΑΥ 
........................................... 

 
 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ 
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο 
......................................... 

 
 
 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
2.1 ∆ΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 

 
∆εν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου. 

 
 
 

2.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε µη 
έχοντες εργασία. 

 

Για την περίφραξη των µμετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ 
προκατασκευασμένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού πλέγµατος έντονου 
χρώµατος. 

 
Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο 
Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση από τα 
µέτωπα. 



  Μελέτη ΣΑΥ    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Σελίδα 4 από 30 

  

 
 
 
 
 

2.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια 
Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι χώροι αυτοί 
πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα. 

 
Ντους και νιπτήρες 
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους νιπτήρες συνιστάται να 
υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να εγκατασταθούν ντους µε ζεστό 
και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 εργαζόµενους). 

 
Αποχωρητήρια 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων, τα οποία θα βρίσκονται 
κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 
εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 
εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων υπερβαίνει τους 200). 

 
Χώροι εστίασης - ανάπαυσης 
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι συγκεκριµένοι 
χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό καθισµάτων και χώρο διατήρησης φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον 
ο αριθµός εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70). 

 
Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο 
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης 
πρέπει να είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες, σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται να εποπτεύεται από το 
γιατρό εργασίας του Αναδόχου. 

 
Αποκοµιδή απορριµµάτων 
Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων. Συνιστάται η 
τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους εργασίας. 

 
Για  την  αποκοµιδή  των  αχρήστων  υλικών  προτείνεται  η  τοποθέτηση  µεγάλων  κάδων 
(containers) σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. 

 
 
 

2.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 

Η κυκλοφορία των οχηµάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη µεταφορά/τροφοδοσία και 
αποκοµιδή/αποµάκρυνση υλικών. Κάθε όχηµα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του ΚΟΚ). Η 
διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων του 
εργοταξίου. 

 
Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχηµάτων και 
µηχανηµάτων. 

 
 
 
 
 



  Μελέτη ΣΑΥ    
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2.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και εκτέλεση εργασιών. 
Ενδεικτικά σηµειώνονται ορισµένα θέµατα που πρέπει να προσεχθούν κατά την οργάνωση και ανάπτυξη 
του εργοταξιακού χώρου. 

 
Κατά τη µεταφορά εξοπλισµού 
• Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 

• Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισµού στην πλατφόρµα 

• Επάρκεια χώρου για ελιγµούς και ξεφόρτωµα 

• Ξεφόρτωµα σε διαµορφωµένο χώρο 

• Αποδέσµευση και καθοδήγηση από έµπειρο εργαζόµενο 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρµα και εξοπλισµό 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471) 
 
 

Κατά τις ανυψωτικές εργασίες 
• Έλεγχος ανυψωτικού 

• Έλεγχος παρελκόµενων 

• Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται) 

• Έµπειρος κουµανταδόρος 

• Έλεγχος χώρου, ποδαρικών 

• Έλεγχος για εναέρια καλώδια 

• Έλεγχος φορτίου πριν & µετά 

• Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας 

• Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων 

• Αποστάσεις ασφαλείας 

• Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & µετά την απόθεση 

• Ανέγερση, συντήρηση επιθεώρηση από εξειδικευµένο προσωπικό 
 
 

Κατά την εγκατάσταση δικτύων 
• Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε) 

• Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση 

• Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 

• Ασφαλής διαδροµή καλωδίου 

• Καθηµερινός έλεγχος καλωδίου και φις 
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• Αποµάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας 

• Περιορισµός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε µηχανική 

• Πριν τη διακίνηση ελέγχονται: χαρακτηριστικά του φορτίου, σωµατική προσπάθεια 

χώρος εργασίας, διαδικασία 
• Ενηµέρωση εργαζοµένων για ορθές πρακτικές 

• Χρήση κουµανταδόρου για µεταφορά µε περισσότερους του ενός εργαζόµενους 

• Μελέτη δικτύου από αδειούχο µηχανικό 

• Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο µηχανικό 

• Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιµές 

• Απενεργοποίηση δικτύων 
 
 

Κατά τη χρήση μηχανημάτων και εργαλείων (διαμορφώσεις) 
• Χειρισμός μηχανήματος και εργαλείου από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 

• Καθοδήγηση από έµπειρο βοηθό 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και µηχανήµατα 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισµού έντονου χρώµατος (ΕΝ 471) 

• Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων 

• Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία 

• ∆ιαµόρφωση πρανών µε κλίση 

• Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθηµερινή βάση 

• Αποφυγή µεταφοράς εργαζοµένων µε µηχάνηµα 

• Συντήρηση – ανεφοδιασµός από εντεταλµένο εργαζόµενο 

• Τήρηση οδηγιών προµηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασµό 

• Αποφυγή καπνίσµατος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασµό 

• Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση 

• Αποφυγή επαφής µε κινούµενα ή θερµά µέρη 

• Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά µέρη υπό πίεση 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο 

• ∆ιαβροχή 
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3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Με βάση την ανάλυση  εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε  παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς 
Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία που αναµένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο. 

 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
• Ανάλυση της εργασίας σε επιµέρους 
• Προσδιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες και  ενδεικτική αξιολόγηση 

της επικινδυνότητας τους 
• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων 
• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται από το 

προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει τα 
περιεχόµενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. Με βάση τα 
περιεχόµενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των 
αντίστοιχων συνεργείων, ώστε τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από 
τα συνεργεία τους. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να συντάξει 
Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου 
πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 
Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η συνεργασία µεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, 
του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαµβάνονται   υπόψη   όλες   οι   
ιδιαιτερότητες   των   εργασιών   (διαθέσιµο   προσωπικό, 
µεθοδολογία, εξοπλισµός, περιβάλλον εργασίας). 

 
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους 
εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται µε τη χρήση κλίµακας τριών βαθµίδων ως εξής: 

 
3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο του 
κινδύνου 
2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ:  Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη µέτρων πρόληψης 
1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισµένα µέτρα ελέγχου 

 
Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου µπορεί να αναθεωρήσει τις τιµές της 
επικινδυνότητας καθώς και τη µεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη 
διεργασία µπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες 
εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 

Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως φάσεως. Σε 
περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν παραπάνω ισχύ έχουν οι 
οδηγίες. 

 
• Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο που το 

αφορούν. 
• ∆εν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλο 

γι’ αυτήν. 
• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. 

Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 
• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η ελάχιστη απαίτηση 

ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική  µεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και 
στη σόλα. 

• Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και χώρους. 
• Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας του 

εργοταξίου. 
• Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 
• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 
• Κανένα άτοµο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι εργαζόµενοι 

δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυµνοί από τη µέση 
και πάνω. 

• Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, 
καταστρέψει οποιοδήποτε σήµανση ή εξοπλισµό ασφάλειας. 

• Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση 
εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν  δεν  µπορούν  να  την ελέγξουν µόνοι τους. 

• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 
• Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου. 
• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους χώρους 

του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του. 
 
 
 

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούµενων 
µέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως 
καθορίζεται στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). Σχηµατικά: 

 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
• ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
• ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
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Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την ασφάλεια κάθε εµπλεκόµενος στην 
εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθηκόντων του. 
Συγκεκριµένα: 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των µέτρων 
ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριµένα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 
• Να µεριµνήσει για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και  Υγείας  και  για  την κατάρτιση Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 
• Να τηρεί Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 
• Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος 

µηχανικού. 
• Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και να µεριµνά 

για την τήρηση του ΣΑΥ. 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον αφορά στο 
προσωπικό της εταιρείας του: 
• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, 

και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 
• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την 

ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό 
εργασίας. 

• Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που 
απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του 
ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον τοµέα της ασφάλειας 
και της υγείας. 

• Να µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοµικής Προστασίας για 
τη δουλειά που εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες στην επιχείρησή 
του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

• Να αναγγέλλει όλα τα εργατικά ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο τραυµατίας εντός 24 ωρών. 
Εφόσον  πρόκειται  περί  σοβαρού  τραυµατισµού  ή θανάτου, πρέπει να τηρούνται αµετάβλητα όλα τα 
στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί 
ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων και κατάλογο των εργατικών  ατυχηµάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για τον 
εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο. 

 
Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
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• Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για την 
εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά 
κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από θεοµηνία). 

• Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του 
έργου που έχει αναλάβει. 

• Να τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 
αντιστοιχούν). 

 
Κάθε  αρµόδιος  µηχανικός του Αναδόχου,  ως  εργαζόµενος,  έχει  τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 

 
Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που έχει 

αναλάβει. 
• Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος. 
• Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του 

έργου που έχει αναλάβει. 
• Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

 
Ο  υπεργολάβος  έχει  τις  παρακάτω  υποχρεώσεις,  ως  εργοδότης,  όσον  αφορά  στο προσωπικό της 
εταιρίας του: 
• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, 

και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 
• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την 

ασφάλεια και την υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό 
εργασίας. 

• Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις που 
απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας ή/και του 
ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον τοµέα της ασφάλειας 
και της υγείας. 

• Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη δουλειά που 
εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην 
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

• Να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόµενος  εντός  24  ωρών  όλα τα εργατικά ατυχήµατα  και 
εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του  ατυχήµατος. Να τηρεί ειδικό βιβλίο 
ατυχηµάτων και κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 
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Ο  υπεργολάβος,  ως  εργαζόµενος,  έχει  τις υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  από  τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο. 

 
Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων 

µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 
• Να επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, προκειµένου να 

διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς. 
• Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του 

έργου που έχει αναλάβει. 
• Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας. 

 
Κάθε  εργοδηγός,  ως  εργαζόµενος,  έχει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  από  τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο. 

 
Κάθε εργαζόµενος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές 

του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των άλλων ατόµων που επηρεάζονται από τις 
πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες 
οδηγίες του εργοδότη του. 

• Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, οφείλει ειδικότερα, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και 
τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 

α) Nα χρησιµοποιεί σωστά  τις   µηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις επικίνδυνες ουσίες, τα 
µεταφορικά και άλλα µέσα. 

β) Nα χρησιµοποιεί σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό που τίθεται στη διάθεσή του και 
µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. 

γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς ασφάλειας 
των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιµοποιεί σωστά 
αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας. 

δ) Nα αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας 
και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι 
παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε 
έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήµατα προστασίας. 

ε) Nα συντρέχει τον  εργοδότη  (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού ασφάλειας και  ιατρού 
εργασίας),  όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων  των  
καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία. 

στ) Nα συντρέχει τον εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού ασφάλειας   και   
ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να 
µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς 
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς του. 

• Να παρακολουθεί τα  σχετικά  σεµινάρια  ή  άλλα  επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωση, έχει 
δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και να του 
παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα. 

• Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται από τον 
εργοδότη του. 
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Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε 

την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Τις γραπτές 
υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

• Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, 
επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και 
διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας 

• Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους 
και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των 
ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους προϊστάµενους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της 
επιχείρησης. 

• Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να 
αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει 
µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

• Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, 
• Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των 

ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων 
• Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση ετοιµότητας 

προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 
• Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου 
που συνεπάγεται η εργασία τους 

• Να συµµετέχει  στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων 
σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

• Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 
• Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας, πραγµατοποιώντας µε αυτόν 

κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
• Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία 

κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων που αφορούν οµάδες 
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται σε 
συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για 
τον εργαζόµενο 

 
Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον εργοδότη και 

άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του 
έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. 
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Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει 
λόγο καταγγελίας της σύµβασης του. 

 
Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους εκπροσώπους 

τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και 
ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο 
εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 

• Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, 
µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά 
την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζοµένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόµο. Να 
µεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 
περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιµά την καταλληλότητα 
των εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το 
περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και 
µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την 
κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη. 

• Να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και πρόληψης των 
ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό: 

• Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
• Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζοµένων που 

οφείλονται στην εργασία. 
• Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο 

εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 
• Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον τεχνικό ασφάλειας, πραγµατοποιώντας µε 

αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 
Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον 
εργαζόµενο: 

 
Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση  της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του 
έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε 
τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της 
σύµβασης του. 

 
Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και 

οργανωτικές επιλογές, προκειµένου  να προγραµµατίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή φάσεις εργασίας 
που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων 
αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

• Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι υπεργολάβοι 
και,  εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοµένων,  οι αυτοαπασχολούµενοι να 
εφαρµόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και να εφαρµόζουν το Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας του έργου. 
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• Να αναπροσαρµόζει ή να µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας. 

• Να οργανώνει µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία, µεταξύ 
του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας 
τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισµό των δραστηριοτήτων για την προστασία των 
εργαζοµένων και την πρόληψη των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την 
αµοιβαία ενηµέρωση τους, όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο  χώρο  εργασίας, 
µεριµνώντας  για τη συµµετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουµένων. 

• Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών. 
• Να λαµβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα πρόσωπα 

που έχουν τη σχετική άδεια. 
• Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια 

απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο. 

 
Ο  Συντονιστής  ασφάλειας  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου,  ως  εργαζόµενος,  έχει  τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο. 

 
Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρµοδιότητες του Τεχνικού 
Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά υπολογίζεται και 
εκτελείται ανεξάρτητα. 

 
Συνοπτικά οι αρµοδιότητες κάθε εµπλεκόµενου είναι: 

 
 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
• Αναγγελία του έργου στις αρµόδιες αρχές 
• Μέριµνα για εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο 
• Μέριµνα για τήρηση Ηµερολογίου Μέτρων ασφαλείας 
• Μέριµνα για τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχηµάτων 
• Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρµόδιων αρχών 
• Αναγγελία εργατικών ατυχηµάτων 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Εκπόνηση εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου 
• Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στον εργοδότη µε βιβλίο υποδείξεων 
• Εκπαίδευση προσωπικού 
• Έλεγχος των θέσεων εργασίας 
• Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ 
• ∆ιερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχηµάτων 

 
 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ) 
• Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων 
• Οργάνωση πρώτων βοηθειών 
• Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στον εργοδότη µε βιβλίο υποδείξεων 
• Εκπαίδευση προσωπικού 
• Έλεγχος των θέσεων εργασίας 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Οργάνωση, συντονισµός και αµοιβαία ενηµέρωση υπεργολάβων 
• Συντονισµός υπεργολάβων για την αναπροσαρµογή του ΣΑΥ 
• Αναπροσαρµογή του ΣΑΥ 

 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ 
• Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 
• Έλεγχος τήρησης των µέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ηµερολόγιο 

 
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ 
• Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 
• Οργάνωση εργασίας σύµφωνα µε τα προαπαιτούµενα µέτρα ασφαλείας 
• Έλεγχος εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας 
• Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόµενους 
• Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή ασφαλείας 

 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
• Εφαρµογή του ΣΑΥ στο τµήµα του έργου που έχουν αναλάβει 
• Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέµατα ασφαλείας 
• Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους 
• Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 
• Γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 
• Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχηµάτων 
• Αναγγελία εργατικών ατυχηµάτων 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
• Εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας 
• Ασφαλής χρήση εξοπλισµού και υλικών 
• Χρήση ΜΑΠ 
• Αποφυγή κατάργησης ή µετατροπής των διατάξεων και µηχανισµών ασφαλείας 
• Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων 
• Συµµετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας 

 
 

5.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει να 
συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αµοιβαία ενηµέρωση 
µεταξύ των υπεργολάβων, µέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες καθώς 
και τα µέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονισµού µεταξύ του Αναδόχου και των 
υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 
Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι Νοµοθετικές 
υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νοµοθετικών υποχρεώσεων 
αποτελεί και συµβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. 
• Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηµερώνει τον Ανάδοχο για τα στοιχεία του 

εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού εργασίας, εφόσον 
απασχολεί). 
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• Οι παραπάνω αρµόδιοι του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις Εκτιµήσεις Επαγγελµατικού Κινδύνου 
του ΣΑΥ που  σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση Επαγγελµατικού 
Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης. 

• Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου του από τον 
Ανάδοχο σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου. 

• Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους και τα 
µέτρα πρόληψης τους. 

• Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους υπεργολάβους για τη 
δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται 
µέτρα πρόληψης των κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου 
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν από τον 
Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετικά θέµατα. 

 
Συνοπτικά: 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
• Ανάλυση νοµοθετικών υποχρεώσεων 
• Καθορισµός συµβατικών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 

 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
• Ενηµέρωση για στελέχωση στο έργο 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
• Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 
• Ενηµέρωση εκπροσώπου 
• Ενηµέρωση προσωπικού 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
• Εφαρµογή µέτρων ασφαλείας 

 
 
 

5.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να ενηµερώνει το 
προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, καθώς και των άλλων 
συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηµερώνει το προσωπικό για όλα τα σχετικά µέτρα 
προστασίας που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση 
της ενηµέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 
• Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηµερωθεί σχετικά από 

τον Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του. 
• Μετά από κάθε σύσκεψη για θέµατα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί ενηµέρωση 

του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
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5.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει να 
εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την ευκαιρία: 
• Της πρόσληψης του 
• Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 
• Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά στην εργασία 

του. 

 
Η  εκπαίδευση  πρέπει  να  προσαρµόζεται  εφόσον  προκύπτουν  νέοι  κίνδυνοι  και  να 
επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το προσωπικό 

του µε την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριµένη εκπαίδευση συνιστάται να 
συνδυαστεί µε την ενηµέρωση που προβλέπεται. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόµενο στο έργο εργαζόµενο του συνεργείου 
του. 

• Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη διάρκεια 
δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εµφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση της 
επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά: 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
• Ενηµέρωση εκπροσώπου συνεργείου 
• Ενηµέρωση – εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 

 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
• Ενηµέρωση – εκπαίδευση νεοεισερχόµενου 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
• Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

∆ιευθυντής έργου x  
x 

 
x 

    

Εργοταξιάρχης x x x x   x 

Μηχανικοί έργου  x x x   x 

Συντονιστής ΤΑ x x x x   x 

Υπεργολάβοι   x x   x 

Εργοδηγοί   x x x x x 

Εργαζόµενοι   x x x x x 
 

1. Βασικές αρχές ασφαλείας 
2. ∆ιαχείριση ασφαλείας 
3. Νοµοθετικές υποχρεώσεις 
4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας 
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5. Πρώτες βοήθειες 
6. Πυρασφάλεια 
7. Έκτακτη ανάγκη 

 
 
 

5.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των Π∆ 17/1996, Π∆ 305/1996 και Π∆ 1073/1981 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος 
και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήµατος να εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον 
παθόντα. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την ασφαλή διακοµιδή του παθόντα σε νοσοκοµειακή µονάδα 
(εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε 
περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που µπορεί να 
χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη 
διερεύνηση του ατυχήµατος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχηµάτων, Βιβλίο 
Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως 
συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών). Για τη διαχείριση των 
ατυχηµάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως 

τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο. 
• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, οποίο περιέχει κατ’ 

ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα µε τη θέση του έργου και το 
συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό. 

• Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για θέµατα 
οργάνωσης πρώτων βοηθειών. 

 
Σε περίπτωση ατυχήµατος: 
• Όποιος αντιληφθεί το συµβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, εφόσον 

γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόµενους που γνωρίζουν). Επίσης πρέπει άµεσα 
να ενηµερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από 
ειδικευµένο άτοµο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενηµερώσει τον Ανάδοχο για το 
συµβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να µεταφερθεί σε νοσοκοµειακή µονάδα. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, 
Αστυνοµία) εντός 24 ωρών. 

 
Μετά το ατύχηµα: 
• Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε συνεργασία 

µε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συµβάντος και προτείνει µέτρα για την 
αποφυγή επανάληψης στο µέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχηµάτων 
ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας – γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηµερωθεί ο 
Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών ηµερών. 
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• Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του συνεργείου, σχετικά µε τα 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόµοιου ατυχήµατος στο µέλλον. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

 
Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
• ∆ιερεύνηση ύπαρξης νοσοκοµειακών µονάδων κοντά στο εργοτάξιο 
• Οργάνωση φαρµακείου και παροχής πρώτων βοηθειών 
• Ενηµέρωση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 

 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
• Παροχή πρώτων βοηθειών και ενηµέρωση αρµοδίων 
• Ενηµέρωση ΕΚΑΒ και µεταφορά σε νοσοκοµειακή µονάδα 
• Ενηµέρωση αρµοδίων αρχών εντός 24 ωρών 

 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
• ∆ιερεύνηση των αιτιών του συµβάντος και καταγραφή των αποτελεσµάτων 
• Ενηµέρωση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συµβάντος 

 
 
 

5.5 ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες και ψύχους κατά τους χειµερινούς. Για την αντιµετώπιση τέτοιων καιρικών φαινοµένων προβλέπονται 
(εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες): 
• Καθορισµός διαλειµµάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που 

επικρατούν. 
• Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειµώνα και στις 

µεσηµεριανές το καλοκαίρι). 

• ∆ιακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, ψύχος, θυελλώδεις 
άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

• Παροχή  στους  εργαζόµενους  πόσιµου  δροσερού  νερού  (10°-15° C)  σε  συνθήκες καύσωνα και 
ζεστών ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους. 

• Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση εκτός 
θερµοκρασιακών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και µετακύληση ή ενίσχυση του 
ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείµµατα. 

 
 

5.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήµανση ασφάλειας όταν οι υπαρκτοί 
ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν επαρκώς 
µε τεχνικά µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 
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Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει τη 
λήψη των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 

 
Η συµµόρφωση µε τη σήµανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς µη εξουσιοδοτηµένος δεν 
επιτρέπεται να τη µετακινεί ή καταστρέφει. 

 
Στο Παράρτηµα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας. 

 
 
 

5.7 ΥΓΙΕΙΝΗ 
 

Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων (εργοδηγοί, 
εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριµένα πρέπει οι εργαζόµενοι να µην τρώνε ή πίνουν 
στο χώρο εργασίας, παρά µόνο στους χώρους που προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, µέριµνα 
πρέπει να λαµβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα 
απορρίµµατα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριµµάτων. Οι κάδοι 
απορριµµάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίµµατα να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά 
διαστήµατα, κατάλληλα επιλεγµένα, ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 

Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται στο 
φαρµακείο του εργοταξίου ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 1-25 25-50 51-100 

1 Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου 1 1 1 

2 Σκεύασµα για κάψιµο 1 2 3 

3 Οινόπνευµα 1 1 1 

4 Οξυζενέ 1 1 1 

5 Εισπνεύσιµη αµµωνία 1 2 2 

6 Αποστειρωµένες γάζες 1 2 3 

7 Επίδεσµοι γάζας 2 4 6 

8 Τριγωνικοί επίδεσµοι 1 1 1 

9 Ελαστικός επίδεσµος 1 1 1 

10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2 

11 Ύφασµα καθαρισµού 1 1 1 

12 Υγρό σαπούνι 1 1 1 

13 Ψαλίδι 1 1 1 

14 Τσιµπίδα 1 1 1 

15 Βαµβάκι 1 1 1 

16 Αντισταµινική αλοιφή 1 1 1 

17 Σπασµολυτικό 1 1 1 

18 Γάντια µιας χρήσης 1 1 1 

19 Φυλλάδιο πρώτων 
βοηθειών 

1 1 1 

 

Για  εργοτάξια  εκτός  κατοικηµένων  περιοχών,  το  φαρµακείο  του  εργοταξίου  πρέπει  να περιέχει επιπλέον: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 1-25 25-50 51-100 

20 Ενέσιµο κορτιζονούχο 1 1 1 

21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6 

22 ∆ισκία αντιδιαρροικά 1 1 1 

23 ∆ισκία αντιόξινα 1 1 1 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Το Χρονοδιάγραµµα του έργου επισυνάπτεται µε την έναρξη των εργασιών και 
ενηµερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
 

Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωµάτων θα επισυναφθεί σε µεταγενέστερη φάση του έργου. Η Μελέτη 
Κατασκευής Ικριωµάτων θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της και τα 
αναµενόµενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
• Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», 

ΦΕΚ 249
Α

/11 

• Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 
84

Α
, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 

και το Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 

συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

• Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ΦΕΚ 116, όπως 
συµπληρώθηκε µε το Ν4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82Α/08 

• Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57
Α

, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

• Ν2224/1994  «Ρύθµιση  θεµάτων  εργασίας,  συνδικαλιστικών  δικαιωµάτων,  Υγιεινής  – 
Ασφάλειας   κλπ»,   ΦΕΚ   112Α/94,   όπως   συµπληρώθηκε   µε   την   ΥΑ   25231/10 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους 
Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

• N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 
49Α/84 

• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

• Π∆115/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της 
εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 

βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβήτων και (γ) της 
εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και 
οξυγονοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των 

δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 

• Π∆114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός 
επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων 
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για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», 

ΦΕΚ 199
Α

/12 

• Π∆113/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού 
µηχανηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των 

µηχανηµάτων σε ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και 
άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

• Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και 
προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197

Α
/12 

• Π∆82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους  από  φυσικούς παράγοντες  (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), 

σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145
Α

/10 

• Π∆57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 

95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97
Α, 

όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π∆81/2011, ΦΕΚ 197
Α

/10 

• Π∆162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 

παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, 
σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

• Π∆212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συµβουλίου», ΦΕΚ 212
Α

/06 

• Π∆149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 

εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την 

οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

• Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζοµένων 
σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 
2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

• Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

• Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

• Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

• Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

• Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού 
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του 
Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα 
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Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 121
Α

/04). 

• Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες. 
Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

• Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

• Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

• Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Π∆12/2012, ΦΕΚ 19Α 

• Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και 
πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80 

• Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

• ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες 
αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

• ΥΑ2223/2011  «Κανονισµός  Μεταλλευτικών  και Λατοµικών  Εργασιών  (ΚΜΛΕ)»,  ΦΕΚ 
1227Β/11 

• ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», 
ΦΕΚ 420Β/11 

• ΥΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται 
µε τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, 
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης, 
επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», 
ΦΕΚ 266Β/01 

• ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής 
µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και  Υγείας  (ΦΑΥ)  ως απαραίτητου στοιχείου 
για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 
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• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων  µεταλλικών  
στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση 
µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

• ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

• ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου 
σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 15/10/2012 

• ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

• ΕΓΚ6/∆ΙΠΑ∆/οικ/215  «∆ιευκρινήσεις  σχετικά  µε  την  εκπόνηση  ΣΑΥ  και  ΦΑΥ  των 
∆ηµοσίων Έργων» 31/03/2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  
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ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  
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ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ή ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

 

 

 

Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στα μέσα βοήθειας ή 
διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με τα παρακάτω σήματα κατεύθυνσης  

 

 

 

ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
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 Όταν πρέπει να δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον 
πυροσβεστικό εξοπλισμό τότε τα αντίστοιχα σήματα συνδυάζονται ανάλογα με  τα παρακάτω σήματα 

κατεύθυνσης  

 

 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. 

 

 

 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 
5041780 σύμφωνα με την Α.Π. 
308/27.01.2021 Απόφαση για το ποσό των 
533.171,04 € και ίδιοι  πόροι για το ποσό των 
699.775,35 € 
 

  Κ.Α.: 61-7311.004 

   

 CPV: 45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για 
μουσεία 
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για 
σχολικά κτίρια 

 NUTS EL 301 

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 970.118,06 € 
 

 ΦΠΑ 24%: 232.828,33 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 1.202.946,39 € 

   

   

 
 
 
 
 
 

7. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΦΑΥ) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για 
ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212

Α
, 29/8/1996 και  αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες 

µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 

 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 

 
• Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων 

γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και τις εργασίες που 
εκτελούνται σε αυτά). 

 
• Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που πρόκειται να ενσωµατωθεί στο έργο. 

 
• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

 
• Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και τέχνης. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρηµένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του 
έργου. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισµού του έργου σε επιµέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης 
πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 

 
Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιµα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες μετατροπής του. 
Συνεπώς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τους εµπλεκόµενους και να 
ενηµερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 

 
Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων 
ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

 
Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια:  
 

  1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου 
  1ο Λύκειο Αμαρουσίου 
  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αμαρουσίου 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ 
Άδεια έργου 
........................................... 

 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ήµος Αμαρουσίου 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκπόνηση του ΦΑΥ 
........................................... 

 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ 
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο 
......................................... 

 
 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι Κανονισµοί µε βάση του οποίους συντάχθηκε η µελέτη αναφέρονται παρακάτω. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης ο κατάλογος των Κανονισµών πρέπει να 
ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα. 

 
 

3. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη µελέτη. Οι παραδοχές δεν 
υποκαθιστούν και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της µελέτης. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να 
ενηµερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. 

 
 
 

4. ΥΛΙΚΑ 
 

Τα  υλικά  που  πρόκειται  να  ενσωµατωθούν στο  έργο  πρέπει  να  είναι  σύµφωνα  µε  τα αναφερόµενα στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενηµερώνεται, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η απευθείας παραποµπή στο 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 

 
 
 

5. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Για τις εργασίες καθώς και µελλοντικές επεµβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιµο να ληφθούν υπόψη οι 
επισηµάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, οι παρακάτω επισηµάνσεις πρέπει να 
ενηµερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα. 

 
 
 

6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Για τις εργασίες συντήρησης που αναµένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι 
Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 

 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων. 
• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται  από το 

προσωπικό. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες 
οφείλει να συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς 
Εργασίας όσο και της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT» 

 
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συµπεριλάβει στο παρόν κεφάλαιο του 
ΦΑΥ κατάλογο των µελετών εφαρµογής και των "as built" σχεδίων του έργου. AS BUILT 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
• Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», 

ΦΕΚ 249Α/11 

• Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 

84
Α

, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 

και το Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 

συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

• Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ΦΕΚ 116, όπως 
συµπληρώθηκε µε το Ν4070/12 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82
Α

/08 

• Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50
Α

/99 

• Ν2224/1994  «Ρύθµιση  θεµάτων  εργασίας,  συνδικαλιστικών  δικαιωµάτων,  Υγιεινής  – 
Ασφάλειας   κλπ»,   ΦΕΚ   112Α/94,   όπως   συµπληρώθηκε   µε   την   ΥΑ   25231/10 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από τους 
Επιθεωρητές Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

• N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή», ΦΕΚ 
49Α/84 

• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

• Π∆115/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της 
εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 

βιοµηχανίες και άλλες µονάδες, (β) του χειρισµού και της επιτήρησης ατµολεβήτων και (γ) της 
εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και 

οξυγονοκόλλησης, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 
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• Π∆114/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίµων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισµός 
επαγγελµατικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από 

φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 199
Α

/12 

• Π∆113/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού 
µηχανηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων για την κατάταξη των 

µηχανηµάτων σε ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και 
άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

• Π∆112/2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και 
προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197

Α
/12 

• Π∆82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 

εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους  από  φυσικούς παράγοντες  (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

• Π∆57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 

95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π∆81/2011, ΦΕΚ 197
Α

/10 

• Π∆162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, 
σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

• Π∆212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συµβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

• Π∆149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την 
οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

• Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζοµένων 
σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµούς), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 
2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

• Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

• Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

• Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

• Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 
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• Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού 
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του 
Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και 

Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και Π∆155/2004 (ΦΕΚ 121
Α

/04). 

• Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες. 
Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

• Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

• Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

• Π∆307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Π∆12/2012, ΦΕΚ 19Α 

• Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και 
πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80 

• Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

• ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες 
αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

• ΥΑ2223/2011  «Κανονισµός  Μεταλλευτικών  και Λατοµικών  Εργασιών  (ΚΜΛΕ)»,  ΦΕΚ 
1227Β/11 

• ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», 
ΦΕΚ 420Β/11 

• ΥΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται 
µε τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, 
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης, 
επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», 
ΦΕΚ 266Β/01 

• ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής 
µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 
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• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και  Υγείας  (ΦΑΥ)  ως απαραίτητου στοιχείου 
για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων  µεταλλικών  
στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση 
µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

• ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

• ΕΚΓ27/∆ΙΠΑ∆/οικ/369 «Ένταξη στα συµβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου 
σχετικού µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 15/10/2012 

• ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

• ΕΓΚ6/∆ΙΠΑ∆/οικ/215  «∆ιευκρινήσεις  σχετικά  µε  την  εκπόνηση  ΣΑΥ  και  ΦΑΥ  των 
∆ηµοσίων Έργων» 31/03/2008 
 
 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
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