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ΠΕΤΕΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε χρήση 
εκρηκτικών 15-01-01-00

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η πλήρης κατεδάφιση κατασκευών µε χρήση εκρηκτικών. 
Συµπεριλαµβάνονται οι κατεδαφίσεις: 

α) Με χρήση εκρηκτικών υλών. 

β) Με χρήση διογκούµενων υλικών διασπάσεως (αθόρυβα εκρηκτικά). 

γ) Με χρήση διατάξεων εκτόνωσης αερίου υπό υψηλή πίεση. 

 

2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η κατεδάφιση κτισµάτων µε χρήση εκρηκτικών γίνεται µε τεχνικές ελεγχόµενης χρήσης εκρηκτικών. 
Η µέθοδος βρίσκει εφαρµογή σε περιπτώσεις υψηλών κτιρίων, ψηλών καµινάδων, ιδιαίτερα όταν 
συντρέχουν λόγοι ταχείας ολοκλήρωσης της κατεδάφισης. 

Η µέθοδος αυτή αξιοποιεί την ενέργεια πτώσης των ανωτέρω στοιχείων της κατασκευής που 
καταρρέουν και παρασύρουν τα κατώτερα, σε συνδυασµό µε χρονικά κλιµακούµενες εκρήξεις. Με 
τη διαδικασία αυτή της αλυσωτής κατάρρευσης τα συντρίµµια περιορίζονται εντός του 
περιγράµµατος του κτιρίου. 

Η εφαρµογή της µεθόδου απαιτεί λεπτοµερή σχεδιασµό της διάταξης και µεγέθους των γοµώσεων 
και του χρονισµού των πυροδοτήσεων. Τυχόν σφάλµατα ή αστοχίες µπορούν να οδηγήσουν σε 
ανεξέλεγκτη κατάρρευση. Για το λόγο αυτό απαιτείται η διεύθυνση και οργάνωση των εργασιών 
από Μηχανικούς που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία. 

Η εφαρµογή εκρηκτικών προϋποθέτει διεξοδική έρευνα για την ύπαρξη τοξικών/ ρυπαντικών 
ουσιών στο δόµηµα (π.χ. στοιχεία από αµίαντο, µόλυβδο κ.λπ.). Τα υλικά αυτά θα αφαιρούνται µε 
άλλες µεθόδους πριν από την ανατίναξη. 

Η χρήση εκρηκτικών για τις κατεδαφίσεις υπόκειται σε πολλούς περιορισµούς και συχνά δεν είναι 
εφικτή, λόγω µη επαρκούς διασφάλισης έναντι των υπαρχόντων κινδύνων. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι το ΦΕΚ 451/Β/83 (βλέπε και Παρ 5.2) προβλέπει ότι "Η χρήση εκρηκτικών για την κατεδάφιση 
ολοκλήρου ή µέρους κτιρίου, επιτρέπεται µόνο αν υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από το κτίριο µε 
διαστάσεις µεγαλύτερες από το 75% του ύψους του κτιρίου ή του τµήµατός του, που πρόκειται να 
κατεδαφιστεί". 

Βασική απαίτηση του σχεδιασµού των κατεδαφίσεων µε χρήση εκρηκτικών αποτελεί ο περιορισµός 
και έλεγχος των εκτοξευόµενων θραυσµάτων.  

Οι εκτοξεύσεις θραυσµάτων µπορούν να περιοριστούν µε την εφαρµογή ηπιότερων εκρηκτικών και 
εν πάση περιπτώσει µε την ορθή διάταξη των γοµώσεων. 

Ενδεχοµένως, η εφαρµογή εκρηκτικών θα απαιτήσει και συµπληρωµατικές εργασίες για την πλήρη 
κατεδάφιση και µετάθραυση των καθαιρουµένων στοιχείων.  
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Πριν από την εφαρµογή εκρηκτικών, συνήθως (κοινή πρακτική) αφαιρούνται στοιχεία πληρώσεως, 
υαλοπίνακες, κουφώµατα, δίκτυα κ.λπ. καθώς και πάσης φύσεως αξιοποιήσιµα/ ανακυκλώσιµα 
υλικά. 

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Τα χρησιµοποιούµενα εκρηκτικά και οι διαδικασίες διαχείρισής τους θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του ισχύοντος νοµικού και κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα των παρακάτω 
διατάξεων (βλέπε πλήρη κατάλογο στο κεφ. 5): 

- Π.∆. 455/95 (ΦΕΚ 268Α): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του 
συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε την εµπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών 
εµπορικής χρήσεως. 

- Υ.Α. 3329/89 (ΦΕΚ 132Β): Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε 
κατανάλωση εκρηκτικών υλών. 

- Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β): Τροποποίηση της κοινής Υ.Α. 3329/89 (ΦΕΚ132Β) 
"Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών". 

- Υ.Α. 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301Β): Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας 
διαµετακόµισης όπλων, πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειµένων καθώς και 
ασφαλούς πραγµατοποίησης αυτής. 

- Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/76) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλών". 

- Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) "Περί αγοράς µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών". 

Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα φέρουν τις απαιτούµενες από την Νοµοθεσία σηµάνσεις, όπως και 
σήµα ποιότητας CE, και ηµεροµηνίες παραγωγής και λήξης. 

Ειδικότερα, στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. 3329/1989, "Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και 
διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών" Φ.Ε.Κ. 132Β της 21 Φεβρ. 1989, Άρθρο 50 – 
"Υποχρέωση αναγραφής ενδείξεων στις συσκευασίες" προβλέπονται τα εξής: 

1. Στην εξωτερική συσκευασία εκρηκτικών πρέπει υποχρεωτικώς να αναγράφονται οι πιο κάτω 
ενδείξεις: 

α) Εταιρεία παραγωγής.  

β) Είδος εκρηκτικού - αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας ΥΒΕΤ, Οµάδα επικινδυνότητας και 
συµβατότητας.  

γ) Ηµεροµηνία παραγωγής και µερίδα παραγωγής.  

δ) Καθαρό βάρος περιεχόµενης εκρηκτικής ύλης.  

ε) ∆ιαστάσεις και βάρος φυσιγγίων (αν η εκρηκτική ύλη είναι σε µορφή φυσιγγίων).  

2. Προκειµένου για εκρηκτικές ύλες το εσωτερικό της συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει κάρτα 
χαρακτηριστικών, στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκρηκτικής ύλης 
συµπεριλαµβανοµένων οπωσδήποτε των παρακάτω: 

α) Αντοχή σε κρούση - τριβή - θερµοκρασία.  

β) Ταχύτητα εκρήξεως σε m/sec.  
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γ) ∆είκτης δοκιµής HESS σε mm.  

δ) Πυκνότητα εκρηκτικής ύλης σε gr/lt.  

ε) Όγκος εκλυόµενων αερίων (υπό κανονικές συνθήκες) σε lt/kg εκρηκτικής ύλης.  

στ) Ευαισθησία σε mm.  

ζ) Ισχύς της εκρηκτικής ύλης επί τοις εκατό. Ως 100% λαµβάνεται η σύνθεση που αποτελείται 
από 92% τρινιτρογλυκερίνη και 8% νιτροβάµβακα.  

Οι ανωτέρω αναγραφόµενες ενδείξεις πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία της έγκρισης του ΥΒΕΤ 
και µε τα πραγµατικά χαρακτηριστικά της εκρηκτικής ύλης.  
 

3.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Η διαχείριση των εκρηκτικών υλών θα γίνεται από άτοµα που κατέχουν την ειδική άδεια που 
προβλέπει η Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73Β): "Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας γοµωτή και πυροδότη διατρηµάτων µε εκρηκτικές ύλες". 

Το απασχολούµενο προσωπικό σε όλες τις θέσεις θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο για τις 
διαδικασίες κατεδαφίσεων µε εκρηκτικά.  

Η διαχείριση, φύλαξη, φόρτωση - µεταφορά, έλεγχος και χρήση των εκρηκτικών υλών και 
καψυλλίων και λοιπών εναυσµατικών και βοηθητικών µέσων γόµωσης - πυροδότησης, θα 
ανατίθεται εγγράφως σε ειδικευµένα, εκπαιδευµένα, νηφάλια και προσεκτικά άτοµα από την 
∆ιεύθυνση τους Έργου (υποχρέωση Αναδόχου). 

Η έγγραφη ανάθεση και αποδοχή των καθηκόντων αυτών γίνεται µε επίδοση λεπτοµερών οδηγιών 
ασφάλειας για κάθε δραστηριότητα, εναρµονισµένων µε τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης µε 
αρ. ΙΙ- 5η/Φ17402/31.12.84 (Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών). 

Οι Γοµωτές - Πυροδότες βοηθούνται από εργατοτεχνίτες που ορίζονται ως βοηθοί τους από τη 
∆ιεύθυνση του Έργου. 
 

3.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη ειδικευµένου Μηχανικού. 
 

3.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
3.4.1 Βασικά χαρακτηριστικά των εκρηκτικών υλών 

Οι εκρηκτικές ύλες αποτελούν χηµικές ενώσεις, οι οποίες υφίστανται ραγδαία µεταβολή της χηµικής 
τους σύστασης υπό την επενέργεια θερµότητας, κρούσης ή τριβής. Κατά την έκρηξη 
δηµιουργούνται πιο σταθερές χηµικές ενώσεις, κυρίως αέριας µορφής, και εκλύονται µεγάλα ποσά 
θερµότητας. Όταν η έκρηξη λαµβάνει χώρα εντός περιορισµένου χώρου (π.χ. εντός οπών) 
δηµιουργούνται εξαιρετικά υψηλές πιέσεις οι οποίες προκαλούν την θραύση ή θρυµµάτιση του 
περιβάλλοντος την οπή υλικού.  

Όταν η ταχύτητα της αντίδρασης (έκρηξης) είναι υψηλότερη της ταχύτητας του ήχου, η εκρηκτική 
ύλη καλείται «υψηλής ισχύος» (high explosive), ενώ εάν είναι χαµηλότερη της ταχύτητας του ήχου 
καλείται «χαµηλής ισχύος» (low explosive). Οι όροι αυτοί σήµερα χρησιµοποιούνται για την 
κατάταξη των εκρηκτικών υλών σε δραστικές ή λιγότερο δραστικές.  

Τα κύρια συστατικά των εκρηκτικών υλών είναι τα καύσιµα και οι οξειδωτές (oxidizers). Τα συνήθη 
καύσιµα είναι πετρέλαιο, άνθρακας, αλουµίνιο, ΤΝΤ, άκαπνη πυρίτιδα, νιτρική µονοµεθυλαµίνη. Ο 
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πιο συνήθης οξειδωτής είναι το νιτρικό αµµώνιο (ΝΗ4ΝΟ3). Τα εκρηκτικά εµπεριέχουν νερό, 
µαστίχες (gums), ζελατίνες, σταθεροποιητικά και επιβραδυντικά καύσης. 

Σε ορισµένα εκρηκτικά όπως η νιτρογλυκερίνη, το TNT (τρινιτροτολουόλιο), το PETN (πεντα-
ερυθρο-τετρα-νιτρίνη), το καύσιµο και ο οξειδωτής εµπεριέχονται στην ίδια την σύνθεση. 

Η σύνθεση των εκρηκτικών, χαρακτηρίζεται από την ισορροπία οξυγόνου, που ορίζεται ως η 
αναλογία του µίγµατος που διαθέτει την ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για την οξείδωση όλων 
των υπαρχόντων καυσίµων, χωρίς όµως περίσσια για την αντίδραση µε το άζωτο και τον 
σχηµατισµό οξειδίων του αζώτου. Υπό συνθήκες ισορροπίας οξυγόνου, τα αέρια που εκλύονται 
είναι H2O (ατµός), CO2 και N2 (αν και στην πραγµατικότητα εκλύονται NO, CO, NH2, CH4 και άλλα 
αέρια). Τα αέρια που εκλύονται όταν δεν υπάρχει η ισορροπία οξυγόνου απορροφούν θερµότητα 
και είναι δηλητηριώδη. 

Η σχέση µεταξύ εντάσεως της έκρηξης (ταχύτητα εκρηκτικού µίγµατος) και τοξικότητας των αερίων 
που παράγονται συνεκτιµάται ανάλογα µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

Τυπικό παράδειγµα αποτελούν οι συχνότατα εφαρµοζόµενες εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών από 
νιτρικό αµµώνιο και πετρέλαιο (AN-FO). 

Κατηγοριοποίηση εκρηκτικών υλών 

Κατά την Αµερικάνικη πρακτική τα εκρηκτικά διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

• Explosives (εκρηκτικές ύλες). 

• Blasting agents (εκρηκτικοί παράγοντες). 

Ως "blasting agent" χαρακτηρίζεται ένα εκρηκτικό όταν δεν ανατινάσσεται µε το τυπικό καψύλλιο 
Νο 8, ενώ αν ανατινάσσεται χαρακτηρίζεται ως "explosive".  

Εκρηκτικές ύλες και πυροκροτητές 

Οι πυροκροτητές είναι µικρά εξαρτήµατα µορφής σωλήνα, διαµέτρου <10 mm τα οποία περιέχουν 
µικρή ποσότητα ευαίσθητης σε θερµότητα εκρηκτικής ύλης (συνήθως PETN - πενταερυθρίτης). 
∆ιακρίνονται σε κοινά καψύλλια τα οποία πυροδοτούνται µε βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινί και τα 
ηλεκτρικά καψύλλια τα οποία πυροδοτούνται µε ηλεκτρική συσκευή πυροδότησης 
(δυναµοεκρηκτήρα). 

Πάγια αρχή στην χρήση των εκρηκτικών είναι να αποθηκεύονται χωριστά οι εκρηκτικές ύλες και οι 
πυροκροτητές (βλέπε Νοµοθεσία Ασφάλειας Εκρηκτικών). 

Χρησιµοποιούµενες εκρηκτικές ύλες  

α) Εκρηκτικές ύλες µε βάση την νιτρογλυκερίνη (υψηλής ισχύος, high explosives). 

Αν εξαιρεθούν οι πυροκροτητές, οι εκρηκτικές ύλες µε βάση την νιτρογλυκερίνη είναι από τις πιο 
ευαίσθητες που υπάρχουν. Αν και συνιστούν µόνον το 5% κατά βάρος της συνολικής αγοράς 
εκρηκτικών είναι σχεδόν αποκλειστικής χρήσης για εκρήξεις σε οπές µικρών διαµέτρων. 

• Η νιτρογλυκερίνη (NG) συνήθως δεν χρησιµοποιείται χωρίς προσµείξεις. Έχει ειδικό βάρος 
1.6 και ταχύτητα εκρήξεως περίπου 7500 m/sec. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε κρούση, 
τριβή και θερµότητα και πολύ επικίνδυνη στην χρήση. 

• Ο καθαρός (straight) δυναµίτης (καλείται έτσι διότι δεν περιέχει νιτρικό αµµώνιο) περιέχει 
νιτρογλυκερίνη έως 50%, ποσοστό στο οποίο η εκρηκτική αυτή ύλη εξακολουθεί να είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνη. 
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• ∆υναµίτης υψηλής περιεκτικότητας σε αµµώνιο: Είναι η πιο συνήθης µορφή του δυναµίτη 
στην οποία το νιτρικό αµµώνιο αντικαθιστά ένα µέρος της νιτρογλυκερίνης και διατίθεται σε 
κλάσεις 20%-60%. 

• ∆υναµίτης χαµηλής περιεκτικότητας σε αµµώνιο: Χρησιµοποιείται για θραύσεις σε λατοµεία 
για την δηµιουργία µεγάλων κοµµατιών πέτρας. 

• Νιτροκυτταρίνη (Nitrostarch): Είναι εκρηκτική ύλη ισοδύναµης ισχύος µε αυτή των 
δυναµιτών, αλλά  πιο αυθεντική σε κρούσεις. 

β) Λιγότερο δραστικές εκρηκτικές ύλες (περιορισµένης ισχύος, lour explosives). 

• AN-FO (ammonium nitrate - fuel oil) 

Το AN-FO αποτελεί την πιο φθηνή εκρηκτική ύλη. ∆εν είναι αποτελεσµατικό κάτω από το 
νερό, και η παρουσία νερού µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλή απόδοση έως και σε µή-
ανάφλεξη. 

Το ΑΝ-FO παραδίδεται υπό µορφή: 

- Χωριστών συστατικών. 

- Προαναµιγµένων µιγµάτων. 

- Σε υδατοστεγείς συσκευασίες. 

• Πολτώδη µίγµατα (gel, slurries) 

Πρόκειται για µίγµατα εκρηκτικών ή λιγότερο δραστικών εκρηκτικών µε νερό, µε προσθήκη 
κεριών και µαστιχών ώστε να καθίστανται µη υδροπερατά. Η εκρηκτική ισχύς τους ποικίλει. 

Χαρακτηριστικά των εκρηκτικών υλών 

Οι εκρηκτικές ύλες χαρακτηρίζονται µε βάση: 

• Την εκρηκτική δύναµη. 

• Την ταχύτητα πυροδότησης. 

• Την πυκνότητα. 

• Την αντίσταση στο νερό. 

• Τα παραγόµενα αέρια. 

• Την ευαισθησία. 
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Συστατικά Μη ζελατινοειδή Ζελατινοειδή Ιδιότητες 
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Ξηρές εκρηκτικές ύλες 
(Dry blasting agents) 

Πολτώδη µίγµατα  
(Slurries) 
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Αυξανόµενη αντίσταση στο νερό 

Πίνακας 1: Συστατικά και ιδιότητες εκρηκτικών υλών µε βάση την νιτρογλυκερίνη 
 

3.4.2 Χρήση εκρηκτικών υλών στις κατεδαφίσεις 

Οι εργασίες κατεδάφισης µε χρήση εκρηκτικών υλών αποτελούν εργασίες εξαιρετικά επικίνδυνες. 
Τα αυστηρά µέτρα ασφαλείας, ο σωστός λεπτοµερής και συντηρητικός σχεδιασµός, η 
τεκµηριωµένη εµπειρία των ασχολουµένων µε την κατεδάφιση, η πειθαρχία στο εργοτάξιο και η 
σχολαστικότητα των ενεργειών αποτελούν απολύτως απαραίτητους παράγοντες για την επιτυχία 
του έργου. 

Παρατίθενται ενδεικτικά γενικές συστάσεις για την εκτέλεση εργασιών µε χρήση εκρηκτικών υλών. 
Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις και τα καθοριζόµενα στη µελέτη του 
έργου. 

• Πριν από την έναρξη χρήσης εκρηκτικών υλών, πρέπει να έχει προετοιµαστεί αναλυτικό 
πρόγραµµα εργασιών µε σαφείς και λεπτοµερείς καθορισµένες αρµοδιότητες και ευθύνες των 
εµπλεκόµενων ατόµων. 

• Οι πυροκροτητές, οι προστατευτικές ασφάλειες, οι καλωδιώσεις και ο λοιπός εξοπλισµός 
ανατινάξεων θα πληρούν αυστηρώς τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές. 

• Οι δυναµίτες δεν θα αφαιρούνται από την αρχική τους συσκευασία, µέχρι να τοποθετηθούν στα 
διατρήµατα. 

• Στο µέτρο του εφικτού, οι ανατινάξεις πάνω από το έδαφος θα γίνονται στο φως της ηµέρας. 

• Εάν η ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, το οδικό 
δίκτυο της γύρω περιοχής θα φωτίζεται επαρκώς. 

• Οι οπές που έχουν γοµωθεί (εµπυρευµατισθεί), δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτες µετά το 
τέλος της βάρδιας. 
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• Πριν την τελική προειδοποίηση ανατίναξης, όλο το προσωπικό στην περιοχή του έργου θα 
µετακινείται σε προκαθορισµένο ασφαλές µέρος. 

• Η τελική προειδοποίηση θα πρέπει να είναι ευκρινής και να ακουστεί ένα λεπτό πριν την 
πυροδότηση των εκρηκτικών.  

• Όταν ο υπεύθυνος βεβαιωθεί ότι επικρατούν συνθήκες ασφαλείας, πρέπει να ακουστεί ευκρινώς 
στο εργοτάξιο η φράση "όλα καλά". 

• Απαγορεύεται η είσοδος µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στην επικίνδυνη ζώνη κατά τη διάρκεια 
των εργασιών ανατίναξης. Για τον σκοπό αυτό: 

- Θα εγκαθίστανται παρατηρητές γύρω από την περιοχή των εργασιών. 

- Θα υψώνονται προειδοποιητικές σηµαίες. 

- Θα τοποθετούνται ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες σε διάφορα σηµεία γύρω από τη 
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 

• Πριν την έναρξη της γόµωσης των διατρηµάτων, όλοι οι εργαζόµενοι που δεν απασχολούνται µε 
την εργασία ανατίναξης θα αποσύρονται σε ασφαλές µέρος. 

• Το κάπνισµα και η γυµνή φλόγα δεν επιτρέπονται στην περιοχή γόµωσης. 

• Η εφαρµογή συστηµάτων ηλεκτρικής πυροδότησης (ενέχουν τον κίνδυνο αθέλητης 
πυροδότησης λόγω ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών) θα ελέγχονται ως προς την πιθανή 
επίδραση ακόµα και συνήθων συχνοτήτων όπως κινητών τηλεφώνων, ασυρµάτων, και 
ηλεκτρικών εκκενώσεων κατά τη διάρκεια καταιγίδων (αστραπές, κεραυνοί).  

3.4.3 Εφαρµογή διατάξεων εκτόνωσης αερίου υπό υψηλή πίεση 

Πρόκειται για ανθεκτικούς µεταλλικούς σωλήνες, οι οποίοι σφραγίζονται στο ένα άκρο µε κεφαλή 
εκτονώσεως και στο άλλο µε σύστηµα πυροδοτήσεως. Το κέλυφος περιέχει υγρό CO2 και χηµικό 
διεγέρτη.  

Το στέλεχος εισάγεται στο διάτρηµα και ενεργοποιείται µέσω ηλεκτρικής συνδεσµολογίας. Όταν το 
ηλεκτρικό κύκλωµα κλείσει ο διεγέρτης δρα επί του CO2 (βρίσκεται υπό πίεση 20 MPa), το οποίο 
εξαερώνεται σε 20 - 40 milisec. Η πίεση που αναπτύσσεται είναι εξαιρετικά υψηλή (110-270 MΡa) 
και προκαλεί την εκτόξευση του δίσκου εµφράξεως της κεφαλής και την εκτόνωση του αερίου εντός 
της οπής που προκαλεί τη θραύση του υλικού γύρω από την οπή (διάτρηµα). 

Απαιτείται ισχυρή αγκύρωση και στερέωση της συσκευής εκτόνωσης λόγω των µεγάλων δυνάµεων 
που αναπτύσσονται. Μετά από κάθε χρήση τοποθετείται νέος δίσκος εκτονώσεως και ο κύλινδρος 
επαναπληρώνεται µε υγρό CO2. Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής απαιτεί ειδική τεχνογνωσία και 
ειδικό σχεδιασµό. 

3.4.4 Χρήση διογκούµενων υλικών διασπάσεως (αθόρυβα εκρηκτικά) 

Τα διογκούµενα υλικά συνίστανται κατά βάση από CaO, SiO2 κ.λπ. ενώσεις οι οποίες 
ενυδατούµενες εµφανίζουν σηµαντική αύξηση όγκου. 

Ανοίγονται διατρήµατα διαµέτρου Φ38 - Φ80 mm σε αποστάσεις της τάξης 8xD (διάµετρος οπής), 
σε διάταξη σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, και γοµώνονται µε τα ειδικά µείγµατα. Οι οπές πρέπει 
να διατηρούνται στεγνές, ενώ οι απαιτούµενες ποσότητες, ανά µέτρο βάθους οπής είναι για Φ35 
mm π.χ. 1,6 kg και για Φ51 mm 3,3 kg. Σε διάστηµα µερικών ωρών  αναπτύσσεται πίεση της τάξης 
των 30 MPa που συνεχώς αυξάνεται µε τον χρόνο. Οι πιέσεις αυτές είναι βέβαια πολύ χαµηλότερες 
εκείνων της πιέσεως αερίου, ή των εκρηκτικών, είναι όµως αρκετές για διάσπαση και οπλισµένου 
ακόµα σκυροδέµατος. 
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Σχήµα 1: ∆ιάσπαση υλικών µε διογκούµενα υλικά (αθόρυβα εκρηκτικά) 

 

 

Σχήµα 2: Ενδεικτικές διατάξεις γόµωσης µε διογκούµενα διασπαστικά µέσα (αθόρυβα εκρηκτικά) 
 

3.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η εργασίες της κατεδάφισης – καθαίρεσης θεωρούνται περαιωθείσες όταν έχουν αφαιρεθεί τα 
προβλεπόµενα στοιχεία, έχουν τεµαχιστεί και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα δηµιουργειθέντα ή 
παραχθέντα προϊόντα κατεδάφισης από τον τόπο του έργου.  
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Ο χώρος που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλής από στατική άποψη και θα έχουν 
εφαρµοσθεί όλα τα µέτρα αντιστήριξης που προβλέπονται από την µελέτη. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η εργασία µε την συγκεκριµένη µέθοδο θεωρείται περαιωµένη όταν το υπέρ το έδαφος τµήµα του 
δοµήµατος έχει καθαιρεθεί πλήρως και τα προϊόντα της καθαίρεσης έχουν τεµαχισθεί και 
αποµακρυνθεί, σύµφωνα µε την σχετική παράγραφο 3.5 της παρούσας. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Έχει υποχρεωτική εφαρµογή η ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και προστασίας 
Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις", στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις και τα 
ληπτέα µέτρα προστασίας/ περιορισµού επιπτώσεων. 

Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αναφέρονται µεταξύ άλλων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µερικές από τις 
προβλέψεις της σχετικής Νοµοθεσίας. 

Επισηµαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.∆. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και 
Υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την 
Οδηγία 92/57ΕΟΚ". (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). 
 

5.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
Ειδικά για τις κατεδαφίσεις µε τη χρήση εκρηκτικών, έχουν ισχύ τα προβλεπόµενα στην Υπουργική 
Απόφαση 31245/22.05.93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων" (ΦΕΚ 451/Β/83). Επισηµαίνονται 
τα ακόλουθα: 

• Η χρήση εκρηκτικών στις κατεδαφίσεις, καθώς και όλοι γενικά οι χειρισµοί που έχουν σχέση µε 
εκρηκτικά, όπως αποθήκευση, µεταφορά κ.λπ. γίνεται µόνο από πλήρως κατατοπισµένο και 
αποδεδειγµένως έµπειρο προσωπικό, που έχει ειδική άδεια, και πληροί τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας και των αστυνοµικών διατάξεων, που αφορούν τη χρήση εκρηκτικών. 

• Η κατεδάφιση µε εκρηκτικά σε κατοικηµένες περιοχές εν γένει απαγορεύεται. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγηθεί ειδική άδεια από την Αστυνοµική Αρχή και την 
Πολεοδοµική Υπηρεσία, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- Η χρήση εκρηκτικών για την κατεδάφιση ολοκλήρου ή µέρους κτιρίου, επιτρέπεται µόνο αν 
υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από το δόµηµα εύρους τουλάχιστον ίσου προς το 75% του 
ύψους του κτιρίου ή του τµήµατός του, που πρόκειται να κατεδαφιστεί. 

- Η χρήση εκρηκτικών για την καθαίρεση ολόσωµων κατασκευών, όπως silos, καπνοδόχων 
κ.λπ. επιτρέπεται µόνο όταν υπάρχει ανοικτός χώρος κατά την κατεύθυνση της 
προβλεπόµενης πτώσης, εύρους τουλάχιστον ίσο προς το 150% του ύψους της κατασκευής, 
η κλίση του οποίου θα αποτρέπει την ολίσθηση της κατασκευής και την πρόσκρουση 
τεµαχίων σε υπάρχουσες κατασκευές κατάντη. 
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- Η ανατίναξη βάσεων, θεµελιώσεων, πασσάλων, βάθρων και οµοίων κατασκευών γίνεται µε 
χρήση καλυµµάτων, που θα ελαχιστοποιούν την εκτόξευση και διασπορά των 
δηµιουργούµενων θραυσµάτων. 

Παρατίθενται οι βασικές ισχύουσες διατάξεις επί θεµάτων ασφαλείας κατά την χρήση εκρηκτικών 
υλών: 

- Το Π.∆. 252/89 (ΦΕΚ 106Α/2.5.89) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια 
έργα". 

- Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59∆/89) "Κτιριοδοµικός κανονισµός" (Ειδικά το 
άρθρο 5, παράγραφος 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών). 

 

5.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ 
Η διαδικασία της κατεδάφισης µε την συγκεκριµένη µέθοδο δηµιουργεί σηµαντικές ποσότητες 
σκόνης κατά την αποσύνθεση των στοιχείων. 

Επί τόπου του έργου θα παρέχονται επαρκή µέσα για την συνεχή διαβροχή των καθαιρούµενων  
στοιχείων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 

• ∆υνατότητες υδροληψίας από το δίκτυο ή βυτιοφόρα αυτοκίνητα. 

• Αντλητικό συγκρότηµα υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 10 atm) για την εκτόξευση νερού από 
απόσταση ασφαλείας. 

• Σωληνώσεις, ακροφύσια και λοιπός εξοπλισµός για την λειτουργία του δικτύου ψεκασµού. 
 

5.4. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
Κατά την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σχολαστική τήρηση των προβλεπόµενων από τη 
µελέτη µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των κατά περίπτωση απαιτούµενων Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας (ΜΑΠ). Τα ΜΑΠ θα διατίθενται από τον Ανάδοχο στο προσωπικό. 

Όλο το προσωπικό θα φέρει κράνος µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

Ιδιότητα Χρώµα Κράνους 

Μηχανικός Επίβλεψης, Εργοδηγός, Επιστάτης Μπλε 

Επικεφαλής, Γοµωτής-Πυροδότης, Βοηθός, 
Αποθηκάριος Εκρηκτικών, Φύλακας Εκρηκτικών, 
Οδηγός-Χειριστής Μεταφοράς Εκρηκτικών (εκτός 
οχήµατος) 

Κόκκινο 

Λοιποί Εργαζόµενοι Κίτρινο 
 

Τα γυαλιά και η µάσκα συγκράτησης σκόνης είναι υποχρεωτικά υπό συνθήκες κονιορτού ιδιαίτερα 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. 

Οι φόρµες (σακάκι-παντελόνι) των µε οποιονδήποτε τρόπο ερχόµενων σε επαφή µε εκρηκτικές 
ύλες και καψύλλια, πρέπει να έχουν αντιστατικά χαρακτηριστικά και θα είναι χρώµατος κίτρινου ή 
πορτοκαλί. 

Ανάλογα µε την εποχή και τον εργασιακό χώρο (στεγνό έδαφος ή λασπώδες), θα 
χρησιµοποιούνται µπότες ή άρβυλα, εφοδιασµένα µε µεταλλικό άκρο προστασίας έναντι πτώσης 
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βαρών και σόλες αντιτριβικές για τους ερχόµενους σε επαφή µε εκρηκτικά. Τα άρβυλα θα είναι 
εφοδιασµένα µε προστασία αστραγάλου. 

Οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση του πίνακα ΜΑΠ, αποφασίζεται και προτείνεται από το 
Μηχανικό Ασφάλειας και το Γιατρό Εργασίας, αν απαιτείται. 

Η προµήθεια των ΜΑΠ υπόκειται στην έγκριση του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας 
(αν απαιτείται) µετά από εξέταση δειγµάτων. 
 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΚΡΑΝΟΣ 
 

ΓΥΑΛΙΑ  

 
ΜΑΣΚΑ 
ΣΚΟΝΗΣ 

 
ΦΟΡΜΑ 

 
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ 

 
ΜΠΟΤΕΣ ή 
ΑΡΒΥΛΑ 

 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ 
(ΜΠΟΥΦΑΝ) 

 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ-

ΣΤΙΚΟ 
ΧΙΤΩΝΙΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΝΑΙ Προαιρετικά Προαιρετικά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ -
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΝΑΙ Προαιρετικά Προαιρετικά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ, 
ΓΟΜΩΤΗΣ -
ΠΥΡΟ∆ΟΤΗΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΒΟΗΘΟΙ 
ΓΟΜΩΤΗ -
ΠΥΡΟ∆ΟΤΗ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ο∆ΗΓΟΣ -
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΝΑΙ Προαιρετικά Προαιρετικά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
α) Πλήρεις κατεδαφίσεις µε εκρηκτικά. 

Στις πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε εκρηκτικά, η καθαιρούµενη κατασκευή επιµετράται µε 
βάση τον συνολικό περικλειόµενο όγκο του δοµήµατος, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις 
εξωτερικές του διαστάσεις.  

Στην περίπτωση που στην εργασία της πλήρους κατεδάφισης χρησιµοποιούνται σε κάποιο 
στάδιο ακριβέστερες µέθοδοι κοπής ή αδυνατίσµατος της κατασκευής, οι εργασίες αυτές δεν 
επιµετρώνται ιδιαίτερα.  

β) Καθαιρέσεις κτισµάτων. 

Στις καθαιρέσεις κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα ή κτισµάτων από 
οπτοπλινθοδοµές, η καθαιρούµενη κατασκευή επιµετράται µε βάση τον συνολικό περικλειόµενο 
όγκο του δοµήµατος σε (m3), όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εξωτερικές του διαστάσεις και 
για ύψος µεγαλύτερο των τεσσάρων µέτρων (4m) η τιµή διαφοροποιείται, ανάλογα µε το ύψος 
του κτίσµατος. 

γ) Καθαιρέσεις οριζόντιων φορέων γεφυρών. 
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Ειδικότερα η καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών επιµετράται µε βάση το συνολικό 
περικλειόµενο εµβαδόν του φορέα σε (m2) όπως αυτό προσδιορίζεται από τις εξωτερικές του 
διαστάσεις. 

Στην τιµή µονάδος καθαίρεσης, συµπεριλαµβάνεται η πλήρης κατεδάφιση και ο τεµαχισµός των 
στοιχείων της κατασκευής, η φόρτωση αυτών και η µεταφορά σε κατάλληλο χώρο, απόθεση, 
καταστροφή και ανακύκλωση όπου αυτή έχει συµφωνηθεί ή επιβάλλεται από την σύµβαση 
εκτέλεσης του έργου, από την Νοµοθεσία ή από άλλα κείµενα όπως Περιβαλλοντικοί όροι κλπ, 
και η τήρηση όλων των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται ή απαιτούνται από την φύση του 
έργου και την Μελέτη.  



 

ΠΕΤΕΠ:15-01-01-00  13/33 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3329/1989 «Κανονισµοί για την παραγωγή, 
αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών» Φ.Ε.Κ. 132Β της 21 Φεβρ. 1989. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Ειδικοί Κανονισµοί 

4.1. Eιδικός Κανονισµός για προσωρινές και µόνιµες αποθήκες εκρηκτικών εκτός 
εργοστασιακού χώρου.  

4.1.1. Ορισµός-Πεδίον εφαρµογής  

Σαν προσωρινές αποθήκες εκρηκτικών χαρακτηρίζονται οι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση 
συγκεκριµένου τεχνικού έργου εφόσον ο συνολικός χρόνος λειτουργίας τους δεν ξεπερνά τους 12 
µήνες και η µέγιστη αποθηκευόµενη ποσότητα εκρηκτικών τους 2 τόνους. Για τις προσωρινές 
αποθήκες εκρηκτικών τους 2 τόνους. Για τις προσωρινές αποθήκες εκρηκτικών εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του παρόντος Ειδικού Κανονισµού και δεν ισχύουν τα άρθρα 1-53 και τα παραρτήµατα 
1,2 και 3. Οι λοιπές αποθήκες εκρηκτικών (ήτοι αυτές που δεν πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις χαρακτηρίζονται σαν µόνιµες και γι’ αυτές ισχύουν οι διατάξεις 4.1.4.1. έως 4.1.4.6. 
του ειδικού αυτού Κανονισµού (4.1.) και οι σχετιζόµενες µε το αντικείµενο προηγούµενες διατάξεις 
του Κανονισµού αυτού (άρθρο 1 ως και άρθρο 53 καθώς και τα παραρτήµατα 1,2 και 3).  

4.1.2. Πριν από τη λειτουργία των προσωρινών αποθηκών εκρηκτικών και πέραν των άλλων 
απαιτουµένων αδειών από άλλες Αρχές - υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στην αρµόδια 
Υπηρεσία του ΥΒΕΤ υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 στην οποία αναφέρονται:  

α) Η επωνυµία και τα λοιπά στοιχεία του αιτούντος και το εκτελούµενο έργο.  

β) Οι συνολικά προβλεπόµενες να καταναλωθούν ποσότητες εκρηκτικών υλών ανά είδος καθώς 
και η προβλεπόµενη ηµερήσια κατανάλωση.  

γ) Ο προβλεπόµενος χρόνος λειτουργίας της αποθήκης και η µέγιστη ποσότητα εκρηκτικών που 
θα αποθηκεύεται.  

δ) Ότι πληρούνται οι όροι του Ειδικού αυτού Κανονισµού.  

Μετά το πέρας της χρήσεως της αποθήκης υποβάλλεται πάλι σχετική δήλωση στην αρµόδια 
Υπηρεσία του ΥΒΕΤ.  

4.1.2.1. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ µετά την παραλαβή της αιτήσεως πραγµατοποιεί αυτοψία 
και σε περίπτωση που τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Ειδικού Κανονισµού χορηγεί έγκριση 
λειτουργίας προσωρινής αποθήκης εκρηκτικών. Η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη για την 
προµήθεια και προσωρινή αποθήκευση εκρηκτικών από την τεχνική εταιρεία που πραγµατοποιεί 
το έργο.  

4.1.2.2. Στην αποθήκη τηρείται βιβλίο µε τις ηµερήσιες εισαγόµενες και καταναλισκόµενες 
ποσότητες εκρηκτικών. Η διάθεση εκρηκτικών σε οποιονδήποτε τρίτο ή και η χρήση τους από τον 
κάτοχο της αποθήκης σε άλλο έργο εκτός από αυτό που αναφέρεται στην δήλωση απαγορεύεται.  
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4.1.3. Θέση και κατασκευή προσωρινών αποθηκών  

4.1.3.1. Οι προσωρινές αποθήκες εκρηκτικών πρέπει να εγκαθίστανται σε σηµεία αποµακρυσµένα 
από δρόµους, εργοστάσια, οικίες και γενικά θέσεις που µπορεί να υπάρχουν άνθρωποι και µακριά 
από τα σηµεία χρήσεως εκρηκτικών. Οι αποστάσεις από τα παραπάνω σηµεία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 200 m. Ακόµη δεν πρέπει να υπάρχουν κωνοφόρα δένδρα σε απόσταση µικρότερη 
από 50 m.  

4.1.3.2. Οι προσωρινές αποθήκες εκρηκτικών περιφράσσονται µε συρµατοπλέγµατα σε ακτίνα 25 
τουλάχιστον µέτρα και σε ύψος 1,8 m και φυλάσσονται από φύλακα ολόκληρο το 24ωρο 
απαγορευοµένης της εισόδου σε οποιονδήποτε αναρµόδιο άτοµο.  

Η απαγόρευση γίνεται γνωστή µε ευδιάκριτη πινακίδα τοποθετηµένη στην είσοδο της περίφραξης. 
Στον εντός της περίφραξης χώρο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ξερά χόρτα, θάµνοι κλπ. 
Επιτρέπεται µόνο να υπάρχουν υδρόφιλα δένδρα.  

4.1.3.3. Οι προσωρινές αποθήκες κατασκευάζονται από ελαφρό άκαυστο υλικό και πρέπει να είναι 
ανθεκτικές σε πυροβολισµούς, ασφαλείς έναντι κλοπής και προφυλαγµένες από την εισροή νερών 
της βροχής και υγρασίας.  

4.1.4. Μέτρα ασφαλείας  

4.1.4.1. Μέσα στον περιφραγµένο χώρο απαγορεύεται το κάπνισµα καθώς και η ύπαρξη 
αντικειµένων και υλικών που µπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη. Μέσα στις αποθήκες 
απαγορεύεται η ύπαρξη οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι φορτοεκφορτώσεις 
επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας.  

4.1.4.2. Για την αποθήκευση πυροκροτητών και ακαριαίας θρυαλλίδας πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη 
αποθήκη που να απέχει τουλάχιστον 10 µέτρα από την αποθήκη εκρηκτικών.  

4.1.4.3. Σε περίπτωση εκτέλεσης επισκευών στο κτίριο της αποθήκης αποµακρύνονται πρώτα όλα 
τα εκρηκτικά και καθαρίζεται σχολαστικά ο χώρος.  

4.1.4.4. Η διάθεση των εκρηκτικών γίνεται κυκλικά ώστε να µη µένουν αχρησιµοποίητα επί µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Τα εργαλεία αποσυσκευασίας δεν πρέπει να δηµιουργούν σπινθήρες.  

Η συναποθήκευση άλλων υλικών ή η ύπαρξη εργαλείων ή άλλων αντικειµένων µέσα στις αποθήκες 
απαγορεύεται.  

4.1.4.5. Ο χώρος των αποθηκών πρέπει να διατηρείται καθαρός.  

Σκουπίδια που περιέχουν εκρηκτική ύλη και κενά κιβώτια συσκευασίας πρέπει να διατίθενται 
ασφαλώς και µε την επίβλεψη υπεύθυνου ατόµου και σε συνεργασία µε το εργοστάσιο που 
παράγει τα εκρηκτικά. Λεκέδες στο πάτωµα προερχόµενοι από επίδραση των αποθηκευµένων 
εκρηκτικών πρέπει να καθαρίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού των εκρηκτικών.  

4.1.4.6. Εκρηκτικά που για διάφορους λόγους έχουν υποβαθµισθεί ποιοτικά πρέπει να 
αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους.  

Οµοίως σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού διατίθενται εκρηκτικές ύλες που δεν εξερράγησαν. 
Αυτές µέχρι την διάθεσή τους φυλάσσονται ξεχωριστά από τα άλλα εκρηκτικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο 

 

Εκρηκτικές ύλες : Στοιχεία από τον Κώδικα Πρακτικής της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ILO) για την Ασφάλεια και Υγεία στις Κατασκευές 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να αποθηκεύονται, να µεταφέρονται και να χρησιµοποιούνται παρά 
µόνον: 

α) υπό συνθήκες που καθορίζονται από εθνικούς νόµους ή κανονισµούς. 

β) από αρµόδια πρόσωπα, που πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι εργαζόµενοι ή άλλα πρόσωπα δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τραυµατισµού. 

Πριν τη χρήση εκρηκτικών υλών για ανατίναξη σε ένα εργοτάξιο, πρέπει να έχει προετοιµαστεί ένα 
συµφωνηµένο σύστηµα εργασίας και να έχουν καθοριστεί γραπτώς µε λεπτοµέρεια οι ευθύνες των 
εµπλεκόµενων ατόµων. 

Πυροκροτητές, προστατευτικές ασφάλειες, καλωδίωση και άλλος εξοπλισµός ανατινάξεων πρέπει 
να συµφωνούν µε τις καθορισµένες προδιαγραφές των εθνικών νόµων και κανονισµών. 

Ο δυναµίτης δεν πρέπει να µετακινηθεί από την αρχική του συσκευασία, µέχρι να τοποθετηθεί στις 
οπές της γεώτρησης. 

Όσο είναι εφικτό, η ανατίναξη πρέπει να γίνεται εκτός βάρδιας ή κατά τα διαλείµµατα της εργασίας. 

Όσο είναι εφικτό, η ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνεται στο φως της ηµέρας. 

Εάν η ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δρόµοι και τα 
πεζοδρόµια πρέπει να φωτίζονται επαρκώς. 

Εάν η ανατίναξη µπορεί να θέσει σε κίνδυνο εργαζόµενους άλλης επιχείρησης: 

α) ο χρόνος της ανατίναξης πρέπει να συµφωνηθεί µεταξύ των δύο επιχειρήσεων. 

β) δεν πρέπει να αρχίσουν εκρήξεις, µέχρι να δοθεί προειδοποίηση στην άλλη επιχείρηση και να 
αναγνωρισθεί από αυτήν. 

Οπές γεώτρησης, που έχουν υποστεί γόµωση, δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτες µετά το τέλος 
της βάρδιας. 

Την κατάλληλη στιγµή, πριν την τελική προειδοποίηση ανατίναξης, οι εργαζόµενοι στην περιοχή 
πρέπει να µετακινηθούν σε ένα προσδιορισµένο ασφαλές µέρος. 

Μια ευκρινής τελική προειδοποίηση πρέπει να ακουστεί ένα λεπτό πριν την εκπυρσοκρότηση των 
εκρηκτικών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όταν ο υπεύθυνος βεβαιωθεί ότι επικρατούν 
συνθήκες ασφαλείας, πρέπει να ακουστεί ένα "όλα καλά". 

Για να εµποδίζεται η είσοδος ατόµων σε επικίνδυνη ζώνη κατά τη διάρκεια των εργασιών 
ανατίναξης: 

α) πρέπει να τοποθετηθούν παρατηρητήρια γύρω από την περιοχή των εργασιών. 

β) πρέπει να υψώνονται προειδοποιητικές σηµαίες. 

γ) πρέπει να τοποθετούνται ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες σε διάφορα σηµεία γύρω από 
τη περιοχή των εργασιών. 
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Πριν την γόµωση µιας οπής γεώτρησης, όλοι οι εργαζόµενοι που δεν απασχολούνται στην εργασία 
ανατίναξης πρέπει να αποσυρθούν σε ένα ασφαλές µέρος. 

Το κάπνισµα και η γυµνή φλόγα δεν επιτρέπονται στην περιοχή γόµωσης. 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Όλα τα εκρηκτικά που εξέρχονται από µία πυριτιδαποθήκη πρέπει να καταµετρούνται και να 
καταγράφονται και τα αχρησιµοποίητα εκρηκτικά πρέπει να επιστρέφονται στην ίδια αποθήκη, µετά 
την αποπεράτωση της εργασίας. 

Οι εκπυρσοκροτητές πρέπει να αποθηκεύονται ή να µεταφέρονται ξεχωριστά από τις εκρηκτικές 
ύλες. 

Οι εργαζόµενοι στην αποθήκευση, µεταφορά ή χειρισµό εκρηκτικών υλών ή οι εργαζόµενοι σε 
οχήµατα που µεταφέρουν εκρηκτικές ύλες, δεν πρέπει να καπνίζουν ή να κρατούν γυµνή φλόγα. 

Τα αυτοκίνητα ή τα τραίνα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εκρηκτικών υλών πρέπει: 

α) να είναι σε καλή κατάσταση και έτοιµα για χρήση. 

β) να έχουν στεγανό ξύλινο ή µη σπινθηριστικό µεταλλικό δάπεδο. 

γ) να έχουν πλευρές και άκρα µε αρκετό ύψος για να εµποδίζεται η πτώση των εκρηκτικών. 

δ) Όσον αφορά τα αυτοκίνητα, πρέπει να φέρουν τουλάχιστον δύο κατάλληλους πυροσβεστήρες. 

ε) Να επισηµαίνεται εµφανώς µε µια κόκκινη σηµαία ή επιγραφή ή µε άλλο τρόπο ότι µεταφέρουν 
εκρηκτικές ύλες. 

Οι εκρηκτικές ύλες και οι πυροκροτητές πρέπει να µεταφέρονται ξεχωριστά από την 
πυριτιδαποθήκη στο χώρο εργασίας µέσα στα αρχικά τους δοχεία ή σε ειδικά κλειστά δοχεία από 
ειδικό µη σπινθηριστικό µέταλλο. 

∆ιαφορετικά είδη εκρηκτικών δεν πρέπει να µεταφέρονται στο ίδιο δοχείο. 

Τα δοχεία πρέπει να φέρουν την ένδειξη του είδους των εκρηκτικών που περιέχουν. 

Τα εκρηκτικά πρέπει να αποθηκεύονται µόνιµα µόνο σε πυριτιδαποθήκες, οι οποίες πρέπει: 

α) να είναι σε απόσταση ασφαλείας από κατοικηµένα κτίρια ή περιοχές. 

β) να είναι γερά κατασκευασµένες από αλεξίσφαιρο και πυρίµαχο υλικό. 

γ) να είναι καθαρές, ξηρές, καλά αεριζόµενες, δροσερές και προστατευµένες από τον παγετό. 

δ) να παραµένουν κλειδωµένες. 

Μόνον αλεξίπυρος ηλεκτρικός εξοπλισµός φωτισµού πρέπει να επιτρέπεται σε αποθήκες 
εκρηκτικών. 

Εύφλεκτες ουσίες ή σπινθηριστικά µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται ή να 
χρησιµοποιούνται σε αποθήκες εκρηκτικών. 

Σε αποθήκες εκρηκτικών ή σε µια απαγορευµένη και ευκρινώς οριοθετηµένη ζώνη γύρω από 
αυτές: 

α) δεν πρέπει να επιτρέπεται το κάπνισµα, τα σπίρτα ή η γυµνή φλόγα. 

β) τα όπλα πρέπει να είναι άσφαιρα. 

γ) δεν πρέπει να επιτρέπεται η συσσώρευση σκουπιδιών ικανών να αναφλεγούν, όπως χόρτα, 
φύλλα ή χαµόκλαδα. 
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Οι αποθήκες εκρηκτικών δεν πρέπει να είναι ανοικτές κατά την διάρκεια ή εν όψει καταιγίδας µε 
ηλεκτρικές εκκενώσεις. 

Εάν ποσότητες εκρηκτικών και πυροκροτητών πρέπει να αποθηκευτούν προσωρινά έξω από την 
κύρια πυριτιδαποθήκη, πρέπει να παρέχεται ειδικό κατάλυµα, όπως ειδικό δωµάτιο, φορητή 
αποθήκη ή κατάλληλο δοχείο. 

Σε κάθε αποθήκη πρέπει να υπάρχουν γαλότσες για να τις φοράνε όσοι πρέπει να εισέλθουν. 

Μόνο άτοµα εξουσιοδοτηµένα για το χειρισµό εκρηκτικών πρέπει να έχουν τα κλειδιά των 
πυριτιδαποθηκών, αποθηκών ή κιβωτίων που περιέχουν εκρηκτικά. 

Τα δοχεία µε εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να ανοίγονται µε εργαλεία που πετούν σπίθες, είναι όµως 
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µεταλλικές λάµες για το άνοιγµα χαρτοκιβωτίων ή παρόµοιων 
δοχείων. 

Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να προστατεύονται από πρόσκρουση. 

Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να µεταφέρονται στις τσέπες ή κάπου αλλού πάνω στο άτοµο. 

Μόλις αντιληφθούµε ότι πλησιάζει καταιγίδα µε ηλεκτρικές εκκενώσεις, πρέπει όλοι οι εργαζόµενοι 
να αποµακρύνονται από την περιοχή όπου είναι αποθηκευµένα ή χρησιµοποιούνται εκρηκτικά. 

Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να µένουν εκτός αποθήκης χωρίς επίβλεψη. 

3. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 

Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να καταστρέφονται παρά µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

Κανένα υλικό που χρησιµοποιήθηκε στο περιτύλιγµα ή στη συσκευασία εκρηκτικών δεν πρέπει να 
καίγεται σε θερµάστρα, τζάκι ή άλλο περιορισµένο χώρο. 

Κανένα άτοµο δεν πρέπει να παραµένει σε απόσταση τριάντα µέτρων από φωτιά στην οποία 
καίγονται υλικά περιτυλίγµατος ή συσκευασίας εκρηκτικών υλών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο 
Στοιχεία σχετικά µε τις εκρηκτικές ύλες, από την εισήγηση του κ. Ν. Παπαδιονυσίου (Συµβ. 
Ασφάλειας Εργασίας), µε θέµα “Ασφαλής Χρήση, Μεταφορά και Αποθήκευση Εκρηκτικών 
Υλών στα Τεχνικά Έργα”, στο πλαίσιο του σεµιναρίου “Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά 
Έργα”, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) κατά το χρονικό διάστηµα 09/10–
15/12/2000. 

1. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή 
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Βιβλίο προµήθειας και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών και µέσων έναυσης – πυροδότησης. 

• Βιβλίο παραλαβής, παράδοσης και επιστροφής εκρηκτικών υλών και Μέσων έναυσης – 
πυροδότησης. 

• Βιβλίο αποτυχηµένων υπονόµων. 

• Αρχείο ελέγχου ασφάλειας δραστηριοτήτων εκρηκτικών υλών. 

• Αρχείο ανακοινώσεων – οδηγιών ασφάλειας της διεύθυνσης του έργου προς τους 
εργαζόµενους στις δραστηριότητες των εκρηκτικών ή στους λοιπούς εργαζόµενους. 

• Αρχείο µελετών για τη χρήση εκρηκτικών υλών και καψυλλίων. 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ 

Πριν την έναρξη των Εργασιών Αποθήκευσης, Μεταφοράς και Χρήσης Εκρηκτικών Υλών και 
Καψυλλίων µε ευθύνη του Εργοταξιάρχη, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η ύπαρξη των Αρχείων και 
Βιβλίων των Ειδικών Απαιτήσεων.  

Σε όλα τα παραπάνω Αρχεία και Βιβλία έχουν πρόσβαση για έλεγχο ασφάλειας ο Μηχανικός 
Ασφάλειας και ο Πελάτης (κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο γίνεται ένα έργο) καθώς 
και οι Τεχνικοί Επιθεωρητές αν το ζητήσουν. 

Για τα βιβλία 1 και 2 έχουν πρόσβαση οι Αστυνοµικές Αρχές για τους επιβαλλόµενους ελέγχους 
από τη Νοµοθεσία. 

Ο εργοταξιάρχης που είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες των Εκρηκτικών Υλών, είναι 
υποχρεωµένος να ενηµερώνει έγκαιρα το Μηχανικό Ασφάλειας για οποιαδήποτε βασική µεταβολή, 
προσθήκη ή συµβάν που αφορά και τα θέµατα Ασφάλειας – Υγείας στις δραστηριότητες 
εκρηκτικών υλών. 

Ο εργοταξιάρχης και οι επιβλέποντες τις εργασίες είναι υποχρεωµένοι να εξασφαλίζουν την 
εφαρµογή των ενδεδειγµένων ασφαλών µεθόδων αποθήκευσης, µεταφοράς και χρήσης 
εκρηκτικών υλών στο εργοτάξιο, τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού και προσωπικού και τη 
συχνή εκπαίδευσή του, τον έλεγχο του περιβάλλοντα χώρου, κατοίκων και τρίτων καθώς και την 
τήρηση όλων των σχετικών κανονισµών που αναφέρονται στις δραστηριότητες εκρηκτικών. 

Ο εργοταξιάρχης και οι επιβλέποντες υποχρεούνται να επιθεωρούν συχνά, σύµφωνα µε τη 
Νοµοθεσία όλες τις δραστηριότητες εκρηκτικών υλών και να παίρνουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα 
µέτρα που κρίνουν οι ίδιοι ή υποδεικνύονται από το µηχανικό ασφαλείας και το γιατρό εργασίας, 
όπως επίσης να εξετάζουν όλα τα εισηγούµενα από την Ε.Υ.Α.Ε. 
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Ο εργοταξιάρχης και οι επιβλέποντες έχοντας την ευθύνη των τυχόν υπεργολάβων του αναδόχου 
της κατασκευής, υποχρεούνται να τους ελέγξουν εφαρµόζοντας και υποχρεώνοντάς τους να 
εφαρµόζουν τις παρούσες διαδικασίες. 

Ο ανάδοχος κατασκευής ή οποιοσδήποτε των νοµίµων οργάνων του συµφωνεί την ανάθεση έργου 
δραστηριοτήτων εκρηκτικών σε υπεργολάβους, πρέπει να συµφωνήσει την τήρηση των 
συγκεκριµένων όρων και µέτρων ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης από τον 
υπεργολάβο των κανονισµών διακίνησης επικίνδυνων φορτίων, λαµβανοµένης υπόψη της ευθύνης 
του αναδόχου για τους υπεργολάβους του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

3. ΚΥΡΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

• Υπουργική Απόφαση αρ. ΙΙ-5η/Φ17402/1984 (Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών 
Εργασιών) 

• BS 5607 FOR THE STORAGE, HANDLING AND USE OF EXPLOSIVES 

• ΚΥΑ 3329/89, Κανονισµός για την Παραγωγή, Αποθήκευση και ∆ιάθεση σε Κατανάλωση 
Εκρηκτικών Υλών 

• Π.∆. 105/95, Ελάχιστες Προδιαγραφές για τη Σήµανση Ασφάλειας – Υγείας, στην Εργασία 
(Συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ) 

Λοιπά Βοηθήµατα: 

• Recommendations of the Transport of Dangerous Goods, OHE 

• Συµφωνία ADR (Accord Dangereux Routier)  

• ∆ιασφάλιση Οδηγών από επικίνδυνα εµπορεύµατα που µεταφέρονται οδικώς (Α. Κώνστα) 

• Π.∆. 329/83 και ∆ιάφορες Προσθήκες και Τροποποιήσεις για την Ταξινόµηση –Συσκευασία – 
Επισήµανση Επικίνδυνων Ουσιών – M.S.D.S. 

Τα σχετικά βοηθήµατα συµπληρώνονται από κατατοπιστικά έντυπα κατασκευαστών εκρηκτικών 
υλών – καψυλίων κ.λπ., εισηγήσεις σε σεµινάρια κατάρτισης πιστοποιηµένων φορέων (π.χ. 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) και λοιπή ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

4. ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

Με µέριµνα της ∆ιεύθυνσης του Έργου, τι εργοτάξιο τηρεί Αρχείο Ελέγχου Ασφάλειας 
∆ραστηριοτήτων εκρηκτικών Υλών στο οποίο έχουν πρόσβαση ο Μηχανικός Ασφάλειας, ο 
Συντονιστής και ο Πελάτης, εάν το ζητήσει. 

Στο παραπάνω αρχείο περιέχονται: 

• Καθαρά φωτοαντίγραφα των αδειών Γοµωτών – Πυροδοτών. 

• Καθαρά φωτοαντίγραφα των αδειών οδηγών µεταφοράς εκρηκτικών ή χειριστών. 

• Αντίγραφα της ανάθεσης και αποδοχής καθηκόντων για τις εργασίες στη ∆ιαχείριση, 
Αποθηκάριου εκρηκτικών υλών, Φυλάκων, Φορτωτών, Μεταφορέων, Οδηγών – Χειριστών, 
Γοµωτών – Πυροδοτών, Επιστατών, Εργοδηγών και Μηχανικών 

• Πίνακας εφεδρικών εργαζοµένων για αντικατάσταση σε περιπτώσεις απουσιών. 

• Αντίγραφα των βεβαιώσεων ανάγνωσης και παραλαβής των Οδηγιών ασφάλειας από τους 
εργαζοµένους. Οι οδηγίες αναγιγνώσκονται από το Μηχανικό Ασφάλειας και παραλαµβάνονται 
από τους εργαζόµενους στα εκρηκτικά µε την πρόσληψή τους ή µε την ανάθεση καθηκόντων 
κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης. 
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• Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της Αποθήκης Εκρηκτικών Υλών και Καψυλίων. 

• Αντίγραφο της βεβαίωσης Ελέγχου Αλεξικέραυνου των Αποθηκών Εκρηκτικών υλών και 
καψυλίων, υπογεγραµµένες από υπεύθυνο άτοµο καθορισµένο από τη ∆ιεύθυνση τους 
Εργοταξίου ή τον Εργολάβο. 

• Αντίγραφο των Οδηγιών Ασφαλούς Αποθήκευσης, Μεταφοράς και Χρήσης Εκρηκτικών υλών 
και τυχόν Προσθηκών, αποδεκτών από το Μηχανικό Ασφάλειας. 

• Αντίγραφα των αναφορών εκτέλεσης συγκεντρώσεων – συζητήσεων των εργαζόµενων µε τους 
µηχανικούς, εργοδηγούς και επιστάτες για θέµατα ασφάλειας. 

• Αντίγραφα των εκθέσεων συµβάντων µε ή χωρίς θύµατα και µε ή χωρίς εκρηκτικά κατά τις 
δραστηριότητες εκρηκτικών υλών, µε συµπεράσµατα εφόσον είναι δυνατόν και προτάσεις 
λήψης µέτρων µη επανάληψης από το Μηχανικό ασφάλειας προς τη ∆ιεύθυνση του έργου. 

• Αντίγραφα αναφορών ατυχηµάτων προς τις αρχές (Αστυνοµία, ΚΕΠΕΚ, Πελάτης). 

• Αντίγραφα ενεργειών (συστάσεις, επιπλήξεις) που φθάνουν µέχρι και την επιβολή ποινών για 
την παράβαση των οδηγιών. 

• Αντίγραφα των αναφορών περιοδικού ελέγχου δραστηριοτήτων εκρηκτικών από το Μηχανικό 
ασφάλειας ή το Συντονιστή ή τον εκπρόσωπο του Πελάτη ή τον Επιθεωρητή Εργασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που ελήφθησαν από τη ∆ιεύθυνση του εργοταξίου για την 
αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών. 

• Αντίγραφα βεβαίωσης του µηχανικού ασφάλειας ότι οι εργαζόµενοι που εργάζονται σε 
δραστηριότητες εκρηκτικών ή οι εφεδρικοί, έχουν εκπαιδευτεί σε Πυρασφάλεια και 
Πυροπροστασία. 

• Αντίγραφα των συγκεκριµένων γραπτών οδηγιών του διπλωµατούχου µηχανικού, που µελέτησε 
τους τρόπους γόµωσης- πυροδότησης και τα είδη εκρηκτικών υλών και πυροδοτικών µέσων, 
προς την οµάδα ή επικεφαλή οµάδα Γοµωτών – Πυροδοτών. 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 

Η διαχείριση, φύλαξη, φόρτωση – µεταφορά, έλεγχος και χρήση των εκρηκτικών υλών και 
καψυλλίων και λοιπών εναυσµατικών και βοηθητικών µέσων γόµωσης – πυροδότησης, ανατίθεται 
εγγράφως σε ειδικευµένα, εκπαιδευµένα, νηφάλια και προσεκτικά άτοµα µε µέριµνα της 
∆ιεύθυνσης τους Έργου. 

Η έγγραφη ανάθεση και αποδοχή των καθηκόντων αυτών γίνεται µε επίδοση λεπτοµερών οδηγιών 
ασφάλειας για κάθε δραστηριότητα χωριστά, που είναι εναρµονισµένες µε τις διατάξεις της 
Υπουργικής Απόφασης µε αρ. ΙΙ- 5η/Φ17402/31.12.84 (Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών 
Εργασιών). 

Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών γόµωσης – πυροδότησης από άτοµα που δεν είναι 
εφοδιασµένα µε άδεια Γοµωτή – Πυροδότη. 

Οι Γοµωτές – Πυροδότες βοηθούνται από εργαζόµενους που ορίζονται ως βοηθοί τους από τη 
∆ιεύθυνση του Έργου. 

Απαγορεύεται το κάπνισµα και κάθε χρήση φωτιάς σε οποιονδήποτε ασχολείται µε τις διαδικασίες 
εκρηκτικών ή τρίτο που βρίσκεται ή διέρχεται από χώρο όπου υπάρχουν εκρηκτικές ύλες, µε ειδική 
εντολή της ∆ιεύθυνσης του Έργου (απόσταση 8 m). 

Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας και 
η χρήση φαρµάκων χωρίς ιατρική συνταγή από άτοµα που απασχολούνται σε δραστηριότητες 
εκρηκτικών. 
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Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και ασυρµάτων από οποιονδήποτε κοντά σε 
εκρηκτικές ύλες και καψύλλια, µε ειδική εντολή της ∆ιεύθυνσης του Έργου. 

Στην περίπτωση έλλειψης νηφαλιότητας, υπνηλίας, αδιαθεσίας των εργαζοµένων στις 
δραστηριότητες εκρηκτικών υλών, πρέπει να γίνεται άµεση αντικατάστασή τους και αποµάκρυνσή 
τους από το χώρο, µε µέριµνα του προσωπικού επιστασίας – επίβλεψης. 

Η ∆ιεύθυνση του Έργου µε όλο το προσωπικό επιστασίας – επίβλεψης ελέγχει την εφαρµογή των 
Οδηγιών Ασφαλούς Αποθήκευσης, Μεταφοράς και Χρήσης Εκρηκτικών Υλών από τους 
απασχολούµενους στις δραστηριότητες των εκρηκτικών, τους διάφορους άλλους εργαζόµενους και 
τρίτους, φθάνοντας, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων µέχρι και την επιβολή Πειθαρχικής 
∆ιαδικασίας. 

Τουλάχιστον κάθε δύο εβδοµάδες, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης του Έργου, διεξάγονται συναντήσεις 
- συζητήσεις µε συγκεκριµένα θέµατα, των εργαζοµένων σε δραστηριότητες των εκρηκτικών υλών 
µε την παρουσία του υπεύθυνου Μηχανικού βάρδιας και Εργοδηγού, στις οποίες συζητώνται 
συµβάντα και γίνονται παρατηρήσεις - παρουσιάσεις διαφόρων θεµάτων [χρόνος: 15-20΄ στη 
διάρκεια της βάρδιας]. 

Για τη διεξαγωγή τηρείται αρχείο όπου συµπληρώνονται: 

• Παριστάµενοι Μηχανικοί, Εργοδηγοί και Επιστάτης. 

• Ηµεροµηνία, Ώρα, Βάρδια, Εργοτάξιο και χώρος συγκέντρωσης. 

• Θέµατα που αναλύθηκαν – συζητήθηκαν. 

• Ονοµατεπώνυµα – ειδικότητα παρισταµένων, καθώς και υπογραφή του παριστάµενου που 
βεβαιώνει την παρακολούθηση. 

6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΙΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι υπαίθριες αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλλίων πρέπει να βρίσκονται µακριά από 
κατοικηµένες περιοχές, δηµόσιους δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, εγκαταστάσεις έργων, 
µέτωπα εξόρυξης και εργοταξιακούς δρόµους. 

Επισυνάπτεται παρακάτω πίνακας συσχετισµού επιτρεπόµενων ποσοτήτων εκρηκτικών υλών και 
καψυλλίων και αποστάσεων σε υπαίθριες αποθήκες. Οι αποστάσεις αυτές µειώνονται στο µισό σε 
περιπτώσεις αποθήκευσης ΑΝ/FO SLURIES και πυρίτιδων. 

Σε περίπτωση που έχουν γίνει τεχνητά αναχώµατα ύψους µεγαλύτερου των Αποθηκών, η 
απόσταση µετακινείται στο µισό µεταξύ αποθηκών και οικοδοµών, οδών σιδηροδροµικών 
γραµµών, εγκαταστάσεων, µετώπων κ.λπ. 

Οι αποστάσεις δύο αποθηκών µεταξύ τους (εκρηκτικών και καψυλλίων) ανάλογα µε τα βάρη σε 
(Kg) που αποθηκεύονται, το συντελεστή ισχύος των εκρηκτικών ή τον αριθµό των 
αποθηκευόµενων καψυλλίων, υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ. 5 του Κανονισµού 
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. 

Απαγορεύεται η απόστασης µεταξύ δύο αποθηκών να είναι µικρότερη των 20 m, άσχετα της µικρής 
ποσότητας των εκρηκτικών υλών και καψυλλίων που περιέχουν. 

Οι αποθήκες πρέπει να κατασκευάζονται σε ασφαλή θέση σε σχέση µε τις εισόδους υπογείων 
εργασιών (ελάχιστη απόσταση 300 m). 
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Κατασκευή Υπαίθριων Αποθηκών 

Τα τοιχώµατα πρέπει να κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα µε αντοχή προκύπτουσα 
από σχετική στατική µελέτη. 

Η στέγη πρέπει να είναι ελαφράς κατασκευής για να µπορεί να εκτονωθεί µε σχετικά µικρές 
συνέπειες σε περίπτωση έκρηξης. Απαγορεύεται στέγη από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Η στέγη πρέπει να είναι κατάλληλα µονωµένη από υγρασία και θερµοκρασία και να αντέχει στις 
καιρικές συνθήκες (π.χ. χιόνια, ανέµους). 

Απαραίτητη η ύπαρξη ψευδοροφής από µονωτικό αντιτριβικό υλικό (π.χ. ξύλο) µε στρώµα άµµου 
πάχους τουλάχιστον 5 cm. 

∆άπεδο από αντιολισθητικό υλικό. Τα καρφιά χωνευτά και καλυµµένα. 

Κατασκευή προθάλαµου µε απαγόρευση χρήσης του σαν αποθηκευτικού χώρου. 

Κατασκευή διατάξεων εισόδου και εξόδου αέρα για καλό φυσικό αερισµό του αποθηκευτικού 
χώρου, κατασκευασµένων έτσι ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα σκόπιµης εισόδου αντικειµένων ή 
βροχής στον κύριο χώρο της αποθήκης. 

Η πόρτα πρέπει να είναι ασφαλείας, χαλύβδινη ώστε να µην διαπερνάται από µικρά πυροβόλα 
όπλα, επενδεδυµένη εσωτερικά µε ξύλο και εφοδιασµένη µε ισχυρές κλειδαριές ασφαλείας. 

Απαγορεύεται η ύπαρξη παραθύρων ή άλλων ανοιγµάτων εκτός από την πόρτα και τις διατάξεις 
εισόδου και εξόδου του αέρα. 

Φωτισµός των αποθηκών µε ηλεκτρικό ρεύµα και χρήση ειδικών λαµπών αντιεκρηκτικού τύπου 
(ένταση φωτισµού 150 lux). Η ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι χωνευτή αντιεκρηκτικού τύπου και ο 
διακόπτης πρέπει να είναι εκτός αποθήκης ή στον προθάλαµο. 

Σε περίπτωση µη ύπαρξης δυνατότητας ηλεκτρικού ρεύµατος χρησιµοποιούνται ηλεκτρικοί 
στεγανοί φανοί. 

Για την κατασκευή και λειτουργία των αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλλίων είναι 
απαραίτητες οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας που λαµβάνονται µετά από υποβολή στις 
αρµόδιες υπηρεσίες των στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 101 και 102 του Κ.Μ.Λ.Ε., µεταξύ 
των οποίων είναι ο Ειδικός Κανονισµός Πυρασφάλειας εγκεκριµένος από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, όσον αφορά στην άδεια εγκατάστασης και το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας που χορηγεί 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία. για την Άδεια Λειτουργίας. 

Εξωτερικός Χώρος Υπαίθριων Αποθηκών Εκρηκτικών Υλών και Καψυλλίων 

Πρέπει να εγκαθίστανται αλεξικέραυνο, η αγωγιµότητα του οποίου να ελέγχεται συχνά και 
τουλάχιστον µία φορά ο χρόνο πριν τη χειµερινή περίοδο. Εγγραφές ανάλογες που βεβαιώνουν 
τους ελέγχους πρέπει να αναγράφονται και να καταχωρούνται σε βιβλίο ελέγχων. 

Ο χώρος πρέπει να είναι καλά περιφραγµένος και συρµατοπλεγµένος σε µια απόσταση 
τουλάχιστον 25 m από τα άκρα των κτιρίων των Αποθηκών. Το ελάχιστο ύψος περίφραξης ορίζεται 
στα 2,80 m. Το κάτω µέρος της περίφραξης πρέπει να σταθεροποιείται µε σκυρόδεµα, ώστε να 
εµποδίζεται η είσοδος µε ανασήκωση του πλέγµατος. 

Πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον έξοδοι πλάτους ικανού για είσοδο και έξοδο πυροσβεστικού 
οχήµατος. Ο χώρος πρέπει έγκαιρα, πριν την καλοκαιρινή περίοδο να αποψιλώνεται από κάθε 
βλάστηση για λόγους πυρασφάλειας. Επιτρέπεται η ύπαρξη υδρόφιλων δένδρων. 
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Ο εξωτερικός περιφραγµένος χώρος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για απόθεση άχρηστων 
υλικών, για υπαίθρια αποθήκη και πολύ περισσότερο για απόθεση καυσίµων ή εύφλεκτων υλικών, 
όπως τα είδη συσκευασίας των εκρηκτικών υλών. 

Ο δρόµος προς την αποθήκη πρέπει να έχει πλάτος που να επιτρέπει τη διασταύρωση δύο 
οχηµάτων και να διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

Το φυλάκιο εγκαθίσταται στην είσοδο του χώρου, κατασκευασµένο έτσι ώστε να προστατεύει τους 
φύλακες από τις καιρικές συνθήκες και από τρίτους, να παρέχει ορατότητα προς το χώρο των 
αποθηκών και τη γύρω περιοχή και να διαθέτει τηλεφωνική επικοινωνία µε το γραφείο ∆ιοίκησης 
για περιπτώσεις ανάγκης. 

Οι εισερχόµενοι είναι υποχρεωµένοι να παραδίδουν στους φύλακες σπίρτα και αναπτήρες τα οποία 
παραλαµβάνουν κατά την έξοδό τους. 

Ο φωτισµός πρέπει να είναι άπλετος το βράδυ, µε υπόγεια καλώδια και προβολείς έτσι ώστε να 
µην υφίστανται σκοτεινές περιοχές. Κατά τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ορθή επιτήρηση από 
τους φύλακες. 

Όσον αφορά στη σήµανση ασφάλειας, σε πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται τα απαραίτητα 
σήµατα για τη σήµανση των εξωτερικών περιοχών των αποθηκών εκρηκτικών υλών και 
καψυλλίων, οι συνιστώµενες αποστάσεις ευκρινούς ορατότητας, οι διαστάσεις των σηµάτων, οι 
χώροι τοποθέτησης και ο αριθµός τους. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

 

Καψύλια σε τεµ. X 103 Εκρηκτικές ύλες σε κιλά Αποστάσεις από 

από έως από έως Γραµµές ∆ΕΗ - 
οικοδοµές 

Σιδηροδροµικές γραµµές, 
δηµόσιους δρόµους 

Μέτωπα, εγκαταστάσεις, 
δρόµους έργου 

 5 - - 15 10 10 

5 10 - - 25 20 15 

10 25 - 25 60 35 25 

25 50 25 50 90 55 35 

50 100 50 100 110 75 45 

100 200 100 200 200 120 75 

200 300 200 300 260 155 90 

300 400 300 400 290 170 105 

400 500 400 500 310 185 120 

500 600 500 600 325 195 135 

600 800 600 800 355 215 140 

800 1000 800 1000 375 225 155 

1000 1500 1000 1500 415 250 170 

1500 2000 1500 2000 445 265 180 

  2000 3000 485 290 190 

  3000 4000 515 310 200 

  4000 5000 550 330 210 

  5000 7000 600 355 225 

  7000 10000 660 400 250 

  10000 15000 720 435 270 

  15000 20000 820 490 290 

  20000 25000 880 525 320 

  25000 30000 950 570 340 

  30000 35000 1010 595 360 

  35000 40000 1070 620 380 

  40000 45000 1130 650 400 

  45000 50000 1200 670 420 
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ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΙΩΝ 
 

ΣΗΜΑ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΕΥΚΡΙΝΟΥΣ 
ΟΡΑΣΗΣ 

(m) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

(cm) 
ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΜ 

 

20 

20 

8 

30 

50 

50 

20 

75 

Είσοδος στην περιφραγµένη περιοχή 

Εξωτερικά της περίφραξης 

Στην είσοδο της αποθήκης ανά αποθήκη 

Στο δρόµο προσπέλασης 

1 

4 

1 

1 

 

20 

20 

8 

30 

50 

50 

20 

75 

Είσοδος στην περιφραγµένη περιοχή 

Εξωτερικά της περίφραξης 

Στην είσοδο της αποθήκης ανά αποθήκη 

Στο δρόµο προσπέλασης 

1 

4 

1 

1 

  

 

20 

20 

8 

50 

50 

20 

Είσοδος στην περιφραγµένη περιοχή 

Εξωτερικά της περίφραξης 

Στην είσοδο της αποθήκης ανά αποθήκη 

1 

4 

1 

20 

20 

8 

50 

50 

20 

Είσοδος στην περιφραγµένη περιοχή 

Εξωτερικά της περίφραξης 

Στην είσοδο της αποθήκης ανά αποθήκη 

1 

4 

1 

 

 

40 90 
Όπου υπάρχει εγκατεστηµένος 
πυροσβεστικός κρουνός και µάνικα, 
σύµφωνα µε τη µελέτη 

 

 

50 75x50 Όπου υπάρχει εγκατεστηµένος 
πυροσβεστήρας, σύµφωνα µε τη µελέτη  

 

Παρατηρήσεις: Τα σήµατα που τοποθετούνται στο δρόµο προσπέλασης θα µπουν στην άκρη δεξιά του 
δρόµου σε απόσταση ~50 m από την είσοδο στο χώρο. 

Τα σήµατα που θα µπουν στην είσοδο του χώρου, θα τοποθετηθούν σε κάθετη ευθεία. 
Παροµοίως τα σήµατα που θα µπουν στις πόρτες των Αποθηκών. 

Τα σήµατα εξωτερικά της περίφραξης θα µπουν στην µέση κάθε πλευράς σε οριζόντια ευθεία 
και σε απόσταση 2 m µεταξύ τους. 
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ΠΙΝΑΚΙ∆Α  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ  – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ  

 
S T O P  ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ 

Ε Κ Ρ Η Ξ Ε Ι Σ  
ΣΗΜΑΤΑ  ΕΚΡΗΞΗ Σ  ΜΕ  Σ Ε Ι Ρ ΗΝΑ  

ΕΝΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΗΜΑ  : ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 

• •  ∆ΥΟ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΗΜΑΤΑ : ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΡΗΞΕΩΝ 

• • •  ΤΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΥΘΕΡΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 
ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΡΗΞΕΩΝ : ΑΠΟ ……… ΜΕΧΡΙ ………… 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΚΡΙΝΟΥΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50 m: 100x75 cm 

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΣΤΟ ∆ΕΞΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (Ο∆ΩΝ, 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ) ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ. 

 

6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΙΩΝ 

1. Απαγορεύεται η αποθήκευση εκρηκτικών υλών στις ίδιες αποθήκες µε καψύλλια. 

2. Απαγορεύεται η αποθήκευση η φύλαξη εκρηκτικών υλών και καψυλλίων έξω από τις αποθήκες. 

3. Για την κατασκευή, επέκταση, χρησιµοποίηση αποθηκών εκρηκτικών µε ποσότητες πάνω από 
100 kg δυναµίτιδων ή αµµωνιτίδων , ή 200 kg AN/FO ή SLURRIES η πυρίτιδων, ή 
περισσότερων από 200 τεµάχια καψυλλίων, απαιτείται ειδική άδεια (άρθρο 101 και 102 του 
Κ.Μ.Λ.Ε). 

4. Απαγορεύεται η αποθήκευση εργαλείων η άλλων υλικών στις αποθήκες εκρηκτικών και 
καψυλλίων. 

5. Απαγορεύεται το άνοιγµα η το κλείσιµο κιβωτίων µέσα στις Αποθήκες. 

Τα εκρηκτικά αποθηκεύονται µε την αρχική τους συσκευασία µε το πάνω µέρος στην σωστή 
θέση, όπως δείχνει η συσκευασία τους. Η χρήση ξύλινης, σε καλή κατάσταση παλέτας, χωρίς 
προεξέχοντα καρφιά είναι επιθυµητή για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αέρα. 

6. Απαγορεύεται το άνοιγµα – κλείσιµο των κιβωτίων εκρηκτικών µε εργαλεία που δεν είναι 
κατασκευασµένα από αντισπινθηριστικό υλικό (ξύλο, ορείχαλκος, κ.λπ.). 

7. Απαγορεύεται το άνοιγµα – κλείσιµο των κιβωτίων µέσα στον κύριο αποθηκευτικό χώρο της 
Αποθήκης, παρά µόνο στον προθάλαµο. 

8. Απαγορεύεται η παραµονή των κενών υλικών συσκευασίας µέσα στην Αποθήκη ή στον γύρω 
χώρο αυτής σε απόσταση 20 m. Αποµακρύνονται για απόρριψη µετά από επιστάµενο έλεγχο 
παραµονής τυχόν υπολοίπων στο εσωτερικό τους, µε ευθύνη του Αποθηκάριου. 

9. Απαγορεύεται η κακοµεταχείριση των κιβωτίων εκρηκτικών κατά την µετακίνηση τους µέσα στην 
αποθήκη (όπως π.χ. να σύρονται, να αφήνονται από οποιοδήποτε ύψος κ.λπ.). 
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10. Απαγορεύεται η αποθήκευση των κιβωτίων σε µεγάλο ύψος όταν δεν παρέχεται ικανοποιητική 
ευσταθής ισορροπία καθώς και για λόγους ευκολίας χειρισµού τους. 

11. Πρέπει να αφήνονται διάδροµοι κυκλοφορίας ικανοποιητικού πλάτους (τουλάχιστον 60 cm) 
µεταξύ σωρών και κιβώτιων. Οι διάδροµοι πρέπει να παραµένουν ελεύθεροι από οτιδήποτε. 

12. Επιβάλλεται η κυκλική κατανάλωση των εκρηκτικών υλών ανάλογα µε την ηµεροµηνία 
παραγωγής τους για να αποφευχθεί η παραµονή των παλαιοτέρων που πιθανώς να 
παρουσιάσουν επικίνδυνες αλλοιώσεις µε το χρόνο. 

13. Επιβάλλεται η αποθήκευση της εκρηκτικής θρυαλλίδας στην Αποθήκη Εκρηκτικών Υλών και τις 
θρυαλλίδας ασφάλειας στην Αποθήκη Καψυλλίων. 

14. Με ευθύνη της ∆ιεύθυνσης του Έργου και σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τις 
ποσότητες που καταναλώνονται, γίνονται απογραφές των εκρηκτικών υλών και καψυλλίων. 

Τα αποτελέσµατα της καταγραφής καταχωρούνται στο Βιβλίο Προµήθειας και Κατανάλωσης 
Εκρηκτικών Υλών και Μέσων Έναυσης – Πυροδότησης. 

Το πιο πάνω βιβλίο είναι θεωρηµένο από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, η οποία ενηµερώνεται 
για κάθε µεταβολή ή απώλεια ή κλοπή εκρηκτικών. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ενηµερώνεται άµεσα και ο Πελάτης. 

15. Με την ευθύνη της διεύθυνσης του Έργου ορίζεται Αποθηκάριος, που είναι υπεύθυνος για τη 
φύλαξη των εκρηκτικών υλών (φύλαξη κλειδιών),για την απαγόρευση εισόδου σε µη 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα, για την ορθή διαχείριση των εκρηκτικών καθώς και για την τήρηση των 
οδηγιών Ασφαλούς Αποθήκευσης τόσο για τους χώρους των αποθηκών όσο και για τους 
εξωτερικούς χώρους. 

Για την ορθή διαχείριση ο αποθηκάριος τηρεί Βιβλίο Παραλαβής, Παράδοσης και Επιστροφής 
Εκρηκτικών Υλών και Μέσων Έναυσης – Πυροδότησης το οποίο ενηµερώνει άµεσα µετά από 
κάθε πράξη. 

Η διεξαγωγή των καθηκόντων του αποθηκάριου εκρηκτικών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες, 
εντολές και ενηµερώσεις της ∆ιεύθυνσης του Έργου και των ιεραρχικά προϊσταµένων του, 
στους οποίους αναφέρεται για οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιάζεται στην αποθήκευση και 
κατάσταση των εκρηκτικών ή την Ασφάλεια – Πυρασφάλεια των αποθηκών και των γύρω 
χώρων τους. 

16. Με ευθύνη της ∆ιεύθυνσης του έργου ορίζονται κατάλληλα άτοµα ως φύλακες για την αποθήκη 
εκρηκτικών υλών και καψυλλίων επί 24ωρου βάσεως, για πρόληψη περιπτώσεων κλοπής, 
πράξεων δολιοφθοράς ή άλλων γεγονότων όπως π.χ. πυρκαγιά, προσπάθεια εισόδου στο 
χώρο τρίτων (π.χ. παιδιών) κ.λπ. 

7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

1. Η µεταφερόµενη ποσότητα εκρηκτικών χειρονακτικά ανά εργαζόµενο, πρέπει να είναι µικρότερη 
ή ίση µε 25 kg. 

2. Η µεταφορά των εκρηκτικών πρέπει να γίνεται µέσα σε επαρκούς αντοχής ασφαλή ξύλινα 
κιβώτια, χωρίς εσωτερικές προεξοχές µεταλλικών αντικειµένων και καρφιών ή µε την εµπορική 
τους συσκευασία. 

3. Μεταφορά µε φορτηγό αυτοκίνητο ή ρυµουλκούµενο 

- Η σκάφη του αυτοκινήτου ή ρυµουλκούµενου να είναι συνδεδεµένη µε αντιστατικό υλικό ή 
ξύλο δύσκολα αναφλέξιµο. 
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- Το αυτοκίνητο ή ρυµουλκούµενο να είναι κλειστό µε αδιάβροχο υλικό που να καίγεται 
δύσκολα. 

- Να χρησιµοποιείται µόνο ένα ρυµουλκούµενο όχηµα. 

- Η εξάτµιση του αυτοκίνητου ή του τράκτορα να είναι µπροστά από το χώρο της καρότσας η 
του ρυµουλκούµενου. Σε περίπτωση που διέρχεται από κάτω ,να παρεµβάλλεται 
θερµοµονωτικό χώρισµα. 

- Να µην υπάρχουν ηλεκτρικά κυκλώµατα στο χώρο µεταφοράς ή να είναι αντιεκρηκτικού 
τύπου (στεγανά). 

- Να υπάρχει γείωση µε αλυσίδα ή να χρησιµοποιούνται ειδικού τύπου ελαστικά επίσωτρα. 

- Να υπάρχει κατάλληλη κόρνα, καλά φρένα και φώτα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 

- Να συντηρούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

- Να φέρουν αυτόµατο ηχητικό σήµα οπισθοπορείας. 

- Να φέρουν έντονο κίτρινο οπτικό σήµα κυκλικής λειτουργίας που να λειτουργεί συνεχώς 
κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, µεταφοράς εκφόρτωσης και τυχόν αναγκαστικής 
στάθµευσης. 

- Ο κινητήρας να είναι σβηστός κατά την φόρτωση – εκφόρτωση. 

- Να υπάρχει τάκος για καλύτερη πέδηση. 

- Να µην γίνεται απότοµη οδήγηση. 

- Να µην σταθµεύουν σε πολυσύχναστα µέρη ή σταθµούς καυσίµων. 

- Το φορτίο να είναι καλά στερεωµένο µέσα στο όχηµα, ώστε να µην µετακινείται στη 
µεταφορά ανάλογα µε την οδήγηση ή τις ανωµαλίες και κλίσεις του δρόµου. 

- Να φέρουν σήµατα ασφάλειας (ένδειξη εκρηκτικών υλών) εµπρός και πίσω και πινακίδες µε 
ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ". 

- Tα χρώµατα των οχηµάτων πρέπει να είναι ζωηρά για εύκολη αναγνώριση. 

- Να φέρουν κόκκινες σηµαίες. 

- Το αυτοκίνητο ή ο τράκτορας να είναι εφοδιασµένα µε δυο πυροσβεστήρες κόνεως 6 kg 
καλά στερεωµένους. Έναν για το αυτοκίνητο (µπροστά) ή τον τράκτορα και έναν για το χώρο 
του φορτίου. 

- Απαγορεύεται το κάπνισµα και κάθε χρήση φωτιάς. 

- Απαγορεύεται η ταυτόχρονη µεταφορά προσωπικού στο χώρο των µεταφερόµενων 
εκρηκτικών. 

4. Μεταφορά µε συρµό 

- Απαγορεύεται η µεταφορά προσωπικού µε τον ίδιο συρµό (ντίζελ – ηλεκτράµαξα). 

- Τα εκρηκτικά τοποθετούνται σε ξεχωριστό ειδικό βαγόνι για το οποίο ισχύουν οι οδηγίες της 
παραγράφου 3. 

5. Η µεταφορά καψυλλίων µπορεί να γίνει µε χρησιµοποίηση εδικά διαρρυθµισµένου χώρου 
χωρητικότητας ανάλογης των αναγκών βάρδιας, αποµονωµένου κατάλληλα από τον λοιπό 
χώρο της σκάφης µεταφοράς εκρηκτικών του οχήµατος, ρυµουλκούµενου ή βαγονιού 
µεταφοράς εκρηκτικών. 
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6. Κατά την µεταφορά εκρηκτικών υλών σε υπόγειες εργασίες δεν πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη 
µεταφορά προσωπικού. 

7. ∆εν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και ασυρµάτων κοντά σε καψύλλια και εκρηκτικά. 

8. Ο χειρισµός των εκρηκτικών και των καψυλλίων κατά τη φόρτωση–εκφόρτωση πρέπει να είναι 
προσεκτικός. 

9. Όλο το προσωπικό που εµπλέκεται στην φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των εκρηκτικών 
υλών πρέπει να είναι νηφάλιο. 

10. Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών πριν και κατά την διάρκεια της εργασίας και η 
χρήση φάρµακων χωρίς ιατρική συνταγή. Στην περίπτωση αυτή και όταν υφίσταται έλλειψη 
νηφαλιότητας, υπνηλία ή ζαλάδες πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα η ιεραρχία του έργου 
(Εργοδηγός, Μηχανικοί βάρδιας) για αντικατάσταση των εργαζοµένων. 

11. Οι οδηγοί των οχηµάτων ή οι χειριστές να είναι εφοδιασµένοι µε την άδεια και οι χειριστές 
µηχανής έλξης να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι, πεπειραµένοι και υγιείς. 

8. ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Για να επιτευχθεί πρέπει να διασφαλιστεί στο µέγιστο βαθµό η συµµόρφωση µε τους Κανονισµούς 
Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων – Αccord Dangereux Routier (ADR), που αφορούν ανώτατα 
επιτρεπτά όρια ταχύτητας, ειδική σήµανση αυτοκινήτων, καταλληλότητα οδηγού, απαγόρευση 
µεταφοράς επιβατών κ.λπ. 

9. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πινακοποιηµένη µορφή τα συνιστώµενα Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας που πρέπει να φέρουν οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες 
εκρηκτικών υλών. Καταγράφονται επίσης κάποιες σχετικές παρατηρήσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στο χρώµα του κράνους: 

 

Ιδιότητα Χρώµα Κράνους 

Μηχανικός Επίβλεψης, Εργοδηγός, Επιστάτης Μπλε 

Επικεφαλής, Γοµωτής-Πυροδότης, Βοηθός, 
Αποθηκάριος Εκρηκτικών, Φύλακας Εκρηκτικών, 
Οδηγός-Χειριστής Μεταφοράς Εκρηκτικών (εκτός 
οχήµατος) 

Κόκκινο 

Λοιποί Εργαζόµενοι Κίτρινο 

 

Η χρήση του Κράνους είναι υποχρεωτική εκτός γραφείων, χώρων ανάπαυσης, εστίασης και 
λοιπών βοηθητικών χώρων. 

Τα γυαλιά (goggles) και η µάσκα σκόνης πρέπει να διατίθενται από τον εργοδότη (ανάδοχο 
κατασκευής, εργολάβους/ υπεργολάβους) για περιπτώσεις κονιορτού, ειδικά σε επιφανειακές 
εργασίες τους καλοκαιρινούς µήνες ή όπου υπάρχει σκόνη και να φέρονται από τους 
εργαζόµενους. 
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Οι φόρµες (σακάκι-παντελόνι) των µε οποιονδήποτε τρόπο ερχόµενων σε επαφή µε εκρηκτικές 
ύλες και καψύλια, πρέπει να µην περιέχουν ανθεκτικές ύλες για λόγους στατικού ηλεκτρισµού. 
Χρώµα: κίτρινο ή πορτοκαλί για τους εργαζόµενους και σε υπόγεια έργα. 

Το αδιάβροχο είναι απαραίτητο για περίπτωση βροχής ή εργασία σε υπόγεια έργα µε σταλάγµατα. 

Ανάλογα µε την εποχή και τον εργασιακό χώρο (στεγνό έδαφος ή λασπώδη νερά), 
χρησιµοποιούνται µπότες ή άρβυλα, εφοδιασµένα µε µεταλλικό άκρο προστασίας για πτώση 
βαρών. Σόλες αντιτριβικές για τους ερχόµενους σε επαφή µε εκρηκτικά. Τα άρβυλα εφοδιασµένα µε 
προστασία αστραγάλου. 

Για τους εργαζόµενους για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο ύπαιθρο τους χειµερινούς µήνες, 
συνιστάται η χρήση επενδύτη (µπουφάν) µάλλινου χωρίς συνθετικές ύλες. 

Για τους εργαζόµενους σε υπόγειες και επιφανειακές εργασίες, συνιστάται η χρήση 
αντανακλαστικού χιτωνίου, όταν υπάρχει κίνηση οχηµάτων – µηχανηµάτων. 

Οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση του πίνακα Μ.Α.Π., αποφασίζεται και προτείνεται από το 
Μηχανικό Ασφάλειας και το Γιατρό Εργασίας, αν απαιτείται. 

Η προµήθεια των Μ.Α.Π. γίνεται µε την έγκριση του Μηχανικού Ασφάλειας και του Γιατρού 
Εργασίας, αν απαιτείται, µετά από εξέταση δειγµάτων. 
 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΙΡΟΣΤΑΣ1ΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΚΡΑΝΟΣ 

 

ΓΥΑΛΙΑ  

 

ΜΑΣΚΑ 
ΣΚΟΝΗΣ 

 

ΦΟΡΜΑ 

 

Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΕΣ ή 
ΑΡΒΥΛΑ 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ 
(ΜΠΟΥΦΑΝ) 

 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ-
ΣΤΙΚΟ 
ΧΙΤΩΝΙΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΝΑΙ Προαιρετικά Προαιρετικά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ -
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΝΑΙ Προαιρετικά Προαιρετικά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ, 
ΓΟΜΩΤΗΣ -
ΠΥΡΟ∆ΟΤΗΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΒΟΗΘΟΙ 
ΓΟΜΩΤΗ -
ΠΥΡΟ∆ΟΤΗ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ο∆ΗΓΟΣ -
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΝΑΙ Προαιρετικά Προαιρετικά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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10. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ – 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ – ΦΥΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
(MATERIAL SAFETY DATA SHEETS – M.S.D.S.) 

Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένες οδηγίες σχετικά µε τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα 
παραλαβής, προµήθειας και χρήσης του Έργου και την ορθή συσκευασία των εκρηκτικών υλών, 
σύµφωνα µε την Υ.Α. 3329/12.2.89. 

1. Η συσκευασία πρέπει να είναι ανθεκτική ώστε να εξασφαλίζεται η παραµόρφωση της ίδιας 
(κίνδυνος πτώσης υπερκειµένων) και των εκρηκτικών που εµπεριέχονται. 

2. Η συσκευασία πρέπει να είναι εξασφαλίζει προστασία από την υγρασία και άλλους εξωτερικούς 
παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια, την ποιότητα και τη σταθερότητα των 
εκρηκτικών υλών. 

3. Εκρηκτικά που µεταφέρονται µε πλοίο, σιδηρόδροµο ή οδικά πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές συσκευασίας και σήµανσης που ισχύουν για το αντίστοιχο µεταφορικό µέσο και 
να πληρούν διεθνείς κανονισµούς για το αντίστοιχο είδος µεταφοράς. 

4. Η µέγιστη ποσότητα εκρηκτικών ανά συσκευασία πρέπει να έχει βάρος µικρότερο ή ίσο των 
50 kg. 

5. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται ενδείξεις σχετικά µε τη στοίβαξη. 

6. Στις υποσυσκευασίες εκρηκτικών (π.χ. φυσίγγια) πρέπει να δηλώνεται µε σαφήνεια το είδος της 
εκρηκτικής ύλης. 

7. Στην εξωτερική συσκευασία πρέπει να αναγράφονται: 

- Εταιρεία παραγωγής. 

- Είδος εκρηκτικού – Αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας Υ.Β.Ε.Τ. – οµάδα επικινδυνότητας και 
συµβατότητας. 

- Ηµεροµηνία παραγωγής – µερίδα. 

- Καθαρό βάρος περιεχόµενης εκρηκτικής ύλης. 

- ∆ιαστάσεις και βάρος φυσιγγίων (στην περίπτωση αυτή της συσκευασίας). 

8. Στον εσωτερικό χώρο της συσκευασίας πρέπει να υπάρχει κάρτα χαρακτηριστικών. Σε αυτήν 
αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Αντοχή σε κρούση, τριβή και θερµοκρασία. 

- Ταχύτητα έκρηξης (m/sec). 

- ∆οκιµή HESS. 

- Πυκνότητα εκρηκτικής ύλης. 

- Όγκος εκλυόµενων αερίων σε lt/kg εκρηκτικής ύλης. 

- Ευαισθησία. 

- Ισχύς εκρηκτικής ύλης. 

9. Με µία σειρά Νόµων, Π.∆. και Υπουργικών Αποφάσεων και για εναρµόνιση µε το δίκαιο της 
Ε.Ε., ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει στον καταναλωτή Φύλλα Ασφάλειας και 
Υγείας Προϊόντος (Material Safety Data Sheets, M.S.D.S.) για κάθε προϊόν, όπως συµβαίνει για 
τα εκρηκτικά που διακινούνται στις χώρες της Ε.Ε. 
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Τα Φύλλα Ασφάλειας και Υγείας Προϊόντος (M.S.D.S.) περιλαµβάνουν εκτός των στοιχείων, 
όπως τα αναφερόµενα στις παρ. 7 και 8 και συγκεκριµένες οδηγίες Ασφάλειας και Υγείας ανά 
προϊόν. 

Τα M.S.D.S. πρέπει µε φροντίδα του Τµήµατος Προµηθευτών του Έργου να απαιτούνται από 
τον Προµηθευτή στην Ελληνική γλώσσα ή σε γλώσσα της Ε.Ε. (π.χ. Αγγλικά) όταν πρόκειται για 
εισαγόµενα εκρηκτικά, φθάνοντας µέχρι διακοπής της συνεργασίας. 

Τα M.S.D.S. παραδίδονται στον υπεύθυνο των ∆ιαδικασιών Εκρηκτικών και τους Μηχανικούς 
Ασφάλειας και Γιατρό Εργασίας που µετά από µελέτη συνιστούν τυχόν πρόσθετα µέτρα 
Ασφάλειας και Υγείας. 

11. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΗ ΕΚΡΑΓΕΝΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ 
ΕΚΡΗΞΕΩΝ 

1. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο στάδιο φόρτωσης – µεταφοράς των προϊόντων έκρηξης στα 
µέτωπα από το προσωπικό επιστασίας – επίβλεψης, χειριστές και οδηγούς κατά την 
ανακάλυψη µη εκραγέντων εκρηκτικών µέσα στα υλικά. 

Τα εκρηκτικά αυτά δεν έχουν εκραγεί λόγω τρόπου γόµωσης και πυροδότησης (π.χ. 
διακεκοµµένη) ή λόγω διακοπής συνέχειας γόµωσης από κατάπτωση των τοιχωµάτων των 
διαµετρηµάτων ή λόγω επίδρασης υπόνοµου σε γειτονικό του ή λόγω ποιότητας των 
εκρηκτικών. 

Οι περιπτώσεις είναι σπάνιες και σε περίπτωση συχνότερης εµφάνισης του φαινοµένου 
απαιτείται έλεγχος όλης της Μελέτης Γόµωσης–Πυροδότησης από τον Υπεύθυνο Μηχανικό. 

2. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την αναζήτηση µη εκραγέντων εκρηκτικών στο στάδιο 
απόθεσης των προϊόντων εκρήξεων στις πλατείες απόθεσης ή δανειοθάλαµους από το 
προσωπικό επιστασίας, τους χειριστές–βοηθούς µηχανηµάτων προώθησης ή το προσωπικό 
καθοδήγησης απόθεσης (τουµπαδόρους). 

Τα εκρηκτικά τα είναι δυνατόν να παραληφθούν παράνοµα από εργαζόµενους ή τρίτους και να 
χρησιµοποιηθούν παράνοµα. 

3. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την αναζήτηση µη εκραγέντων εκρηκτικών στη φάση 
εκφόρτωσης στείρων ή από το µέτωπο ή από δανειοθάλαµους στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
αδρανών και µάλιστα πριν την πτώση τους στο σπαστήρα. 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως πιο πάνω , µε την εύρεση µη εκραγέντων εκρηκτικών 
διακόπτεται η εργασία και ειδοποιούνται άµεσα το προσωπικό Επίβλεψης και οι Γοµωτές–
Πυροδότες για λήψη ανά περίπτωση συγκεκριµένων µέτρων εξουδετέρωσης ή επί τόπου ή µε 
µεταφορά αλλού. 

12. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΙΩΝ 

1. Αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα στις εκρηκτικές ύλες ή τα καψύλλια, επιστρέφονται στον 
Προµηθευτή, εφόσον αυτό είναι εφικτό µε παράδοση στο εργοτάξιο. 

2. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ή είναι επικίνδυνο, πρέπει να καταστρέφονται. 

3. Η καταστροφή των εκρηκτικών υλών φαίνεται µε ελεγχόµενη καύση. 

4. Ο χώρος καύσης βρίσκεται µακριά από τις εργασίες, οικισµούς δρόµους και δίκτυα στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου. Είναι αποψιλωµένος και παρέχει φυσική ή τεχνητή κάλυψη για το 
εξουσιοδοτηµένο από τη ∆ιεύθυνση του έργου άτοµο που θα πραγµατοποιήσει την καύση και 
των ατόµων που θα κάνουν τη φύλαξη των προσβάσεων (ο Γοµωτής µε την οµάδα του). 
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5. Η καύση γίνεται σε µικρές ποσότητες, το πολύ 25 Kg που τοποθετούνται έτσι ώστε να 
συνιστούν µία στενή, µακριά λωρίδα εκρηκτικής ύλης µέγιστου πλάτους 15-20 cm. 

6. Η τοποθέτηση της φωτιάς γίνεται από το Γοµωτή, µε συνηθισµένα καύσιµα υλικά µη εκρηκτικά 
(χαρτιά, ροκανίδια) διαβρεγµένα µε πετρέλαιο που µεταφέρουν τη φλόγα στις εκρηκτικές ύλες 
έτσι ώστε το άτοµο που κάνει την έναυση να έχει το χρόνο να αποµακρύνεται σε ασφαλή 
περιοχή µε δυνατότητα επιτήρησης της φωτιάς (µικρό καταφύγιο). 

7. Τα κοινά ή ηλεκτρικά καψύλλια καταστρέφονται µε έκρηξη σε λάκκο που βρίσκεται σε βάθος 
µεγαλύτερο από 50 cm στο χώµα, αφού κοπούν µε ειδικούς κοπτήρες τα υπόλοιπα των 
θρυαλλίδων ή οι αγωγοί σε απόσταση 10 cm από τον κάλυκα των καψυλλίων. Η µέγιστη 
ποσότητα καψυλλίων που µπορεί να καταστρέφεται κάθε φορά ανέρχεται στα 100 τεµάχια 
περίπου. 

8. Η χρησιµοποίηση των διατρηµάτων για την καταστροφή καψυλλίων απαγορεύεται, γιατί σε 
περίπτωση ολικής ή µερικής αποτυχίας θα βρεθούν στα προϊόντα εκσκαφής. 

9. Είναι αναγκαίο να σηµειωθεί ότι απαγορεύεται η αποκοπή των αγωγών µε περιστροφή τους για 
την αποφυγή δηµιουργίας επαγωγικών ρευµάτων. 

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι αντίστοιχες οδηγίες ασφάλειας περί εκρηκτικών υλών και 
καψυλλίων. 

11. Πρόσθετες οδηγίες πρέπει να δίνονται από τον επιβλέποντα Μηχανικό ανά είδος εκρηκτικής 
ύλης και καψυλλίου. 

12. Με καύση καταστρέφονται και οι θρυαλλίδες. 

 

 


