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Η

Γενικοß üοοι ¶δεια( οικοδουÞò αο.0414, ηυερουπνßαC 2510712016

1.
2.

3.

οικοδομÞ δεν μπορεß να χρησιμοποιηθεß πριν εκδοθεß ηιστοποιητικü Τελι(Þò
Εγκρßσεωò.
Η

Η χρÞση τηò ανÜπτυξηò και των επιμÝρουò χþρων τηò να εßναι üιιωò δεßχνεται στα
σχÝδια που εγκρßθηκαν, δηλαδÞ «ΕργοστÜσιο ανακýκλωσηò μεταχεφισμÝνων
ελαοτικþν οχημÜτων Þ/καιπλαστικþν με τη μÝθοδο τηò πυρüλυσηò για παραγωγÞ
καýσιμων. ανÜκτησηò τελιοý (aιcarbon black». Δεν επιτρÝπεται η χρÞση τηò
οι(οδομÞò για οτιοιουσδÞποτε Ü,,\λουò σκοποýò.

ΚανÝνα μÝροò του προτεινüμενου κτηρßου , να εκτελεστενανεγερθεß σε απüσταση
μικρüτερη απü 6,00μ. απü τα σýνορα του βιομηχανιτοý οικοßιÝδου. ε«τüò απü τιò
περυιτþσειò üπου ειδικÜ αναγρÜφεται διαφορεταÜ,τÜνω οτα εγκεκριμÝνα σχÝδια.

4, οι τοωι

αντιοτÞριξηò να μην υπερβαßνουν τα 2,50μ. πÜνω απü το συνεχüμενο
φυσικü ÝδαÞοò. ¼που προκýτπουν υψομετρικÝò διαφορÝò μεγαλýτερεò απü 2,50μ.
τüτε ο τοßχοò αντιστÞριξηò να κατασκευαοτεß με κλιμακωτÞ διÜταξη Ýτσι þοτε το
ýΦοò να μην υπερβαßνειτα 2,50 μ.

5.

Σε l(αμΙα περßιπωση επιχυιματþσειò με ý,.l,,οò μεγαλýτερο απü 1,20μ. απü τη

6.

τα υΦιοτÜμενα δημüσια πεζοδρüμια, οδοß Þ πεζüδρομοι να επιδιορθωθοýν /
αποκαταοταθοýν με την αποπερÜτωση τηò ανÜιιτυξηò þστε να ειιαναΦερθοýν στην
αρχιιÞ τουò κατÜσταση.

7.

Να διαμορφωθοýν μια (1) εßσοδοò (αι μια (1) Ýξοδοò οχημÜτων , 35 χþροι
στÜθμευσηò για μικρÜ οχÞματα , 4 χþροι για μεγÜλα οχÞματα και τÝσσεριò (4)

στÜθμη του φυσικοý συνιχüμενου εδÜφουòνα ειαελεστοýν σε ατιüοταση
μαρüτερη απü 3,ωμ. απü τσ σýνορß του βιομηχαναοý οικοπÝδου,

χþροι οτÜθμευοηò οχημÜτων για ανÜπηρα Üτομα üπωò δεßχνεται (πα σχÝδια που
εγκρßθηχαν.

8,
9,

Ýξοδοò των οχημÜτων απü το χþρο οτÜθμευσηò τηò ανÜπτυξηò προò το δημüσιο
δρüμο να γßνεται με κßνηση των οχημÜτων προò τα εμπρüò.
Η

Να τοJτοθετηθοýν σε περßοπτη θÝση, μικρÝò l(αθοδηγητικÝò τιινακßδεò στην εßσοδο
και Ýξοδο οχημÜτων, οτιò οποßεò να αναγρÜφεται «ΕΙΣοΔοΣ πΡοΣ ΧΩΡο
ΣτΑοΜΕγΣΗΣ» και «εΞοΔοΣ πΡοΣ ΧΩΡο ΣτΑοΜΕγΣΗΣ», ανÜλογα με τη περßτπωση.

10. τα τμÞματα του πεζοδρομßου που θα κατασκευαστοýν εßσοδογÝξοδοι οχημÜτων.

απü και προò το βιομηχανικü οικüπεδο να διαμορΦωθοýν στιò θÝσειò που

δεßχνονται οτο εγκριμÝνο χωροταξικü σχÝδιο και σýμφωνα με τιò υJτοδεΙξειò τηò
Αρμοδßαò ΑρχÞò.
11.

οι θÝσειò οτÜθμευσηò

των οχημÜτων να καθοριοτοýν επßτου δαπÝδου με
(θερμοπλαοτικÞ
ανεξΙτηλεò γραμμÝò
βαφÞ) και με τον Ιδιο τρüπο να καθοριστοýν
]τορεßεò διαχßνησηò οχημÜτων καιοι χþροι στÜθμευσηò αναπÞρων ,

οι

ι

72, κανÝνα μÝροòχþρου που δεßχνεται ωò χþροò οτÜθμευσηò οτα εγßριμÝνα σχÝδια να
τεθεßσε οποιαδÞποτε ιßλλη χ)Þση.
13.

ο χþροò οτÜθμευσηò και ο χþροò κυκλοφορßαò των οχημÜτων να επιστρωθεß με
πρÝμιξ Þ ιßΛλο κατdÞληλο υλικü προò αποΦυγÞ οχληρΙαò απü την δημιουργßα
σ(üνηò απü την διακßνηση οχημÜτων.

14. Σε περßrπωση που το σχÞμα, το μÝγεθοò (αι οι διαστÜσειò του τεμαχßου που
δεßχνονται στο χωροταξι(ü σχÝδιο που υποβλÞθηκε, δεν συμΦωνοýν με το επßσημο
χωρομετρικü σχÝδιο, η ανÜπτιJξη θα θεωρεΙται ανÜτιτυξη για την οJτοια δεν Ýχει
χορηγηθεß οικοδομικÞ Üδεια,

15. καμΙαπροεξοχÞ Þ Üλλη κατασκευÞ να επεμβαßνει σε γειτονικü τεμÜχιο.
16, κατÜ την διεξαγωγÞ των εργασιþν τηò ανÜπτυξηò να ληΦθεß ειδι(Þ πρüνοια þστε
να μην επηρεασθοýν γειτονικÜ κτßρια / αυλÝò / δημüσιοι δρüμοι/ χþροιπρασßνου
κ.λ,π.
,].7,

τα νερÜτηò βροχÞò να μην διοχετεýονται με οιιοιοδÞποτε τρüπο σε ξÝνεò
ιδιοκτησΙεò

18,

Η αΦετηρßα του ι€(λψÝνου επυιÝδου τηò ρÜμπαò να βρßσκεται σε απüσταση
τουλÜχιστον 3.ωμ απü το οδικü σýνορο του τεμαχßου. Η κλßση τηò ρÜμ]ταò να μην
εßναι μεγτιλýßερη απü ι:5 (20%), üπΦò Φαßνεται στα σχÝδια που εγκρßθηκαν.

19. το υπαßθριο τμÞμß του τεμαχßου να μην τεθεß σε βιομηχανικÞ Þ / κηι απGθηκευτικÞ

χρÞση καισε καμßα περßπτωση να διεξÜγονται εργασGò στο χþρο αυτü,

2ο- Η περΙμετροò του υπü ανÜrπυξη

οαοπÝδου να δεντροΦυτευτεΙ.

21. Η οικοδομÞ να ανεγερθεß στην θÝση που

δεßρεται στα εγκριμÝνα σχÝδια.

Να τηρηθοýν πιστÜ τα δομαÜ υλικÜ που αναφÝρονaαι στα εγκριμÝνα σχÝδια,

23. ¼λεò οι εξωτερ«Ýò επφÜνειεò
αντανακλαοτικüτητα,

να

βÜφουν

και να μην

δημιουργεΙται

24, Να ετοψαστεß σχÝδιο διαχεΙρισηò στην περßπτωση διαρροÞò επι(ßνδυνων ουσþν.

ΕπΙσηò να ετοψαστεß σχÝδιο αντιμετþπισηò πυρ«αγιÜò, Ýκρηξηò, πλημμýραò Þ
Üλλων Ýκτα(των περιοτατικþν.

25, ΚατÜ την διÜρκεια λειτουργßαò του προτεινüμενου Ýργου, αν διαπιστωθοýν
περιβαλλοντικÜ προβλÞματα üπωò θορýβου, οσμþν κ.λ.π πÝραν των επιτρεrπþν, ο
αιτητÞò θα εßναι υποχρεωμÝνοò να αναλÜβει μÝτρα ουσιαοτικÞò αντιμετþπισηò.
26,

τα δωμÜτια

που δεανονται με μπλε Χ στα σχÝδια και δεν αερßζονται
απευθεßαò απü το ýτιαιθρο, θα πρÝπει να τοποθετηθεß τεχνητüò αερισμüò τηò
(Vr'c)

Ýγτ(ρισηò τηò Αρμüδιαò ΑρχÞò.

,ι.

ß:

27.

τα οικιακÜ λýματα (κουζßνα, αποχωρητÞρια, ντουò κλπ) θα διοχετεýονται

σε

σýοτημα σηιπικÞò δεξαμενÞò,απορροΦητικοý λÜι<(ου. ¼ταν συμπληρωθεß το
κεντριιü αποχετευτικü σýοτημα τηò ΒιομηχανικÞò περιοχÞò, με την κατασκευÞ
βιολογικÞò μονÜδαò, τüτε θα πρÝπει τα οικια(Ü λýματα να διοχετεýονται
κατευθεßαν σε αυτü και η σηιπικÞ δεξαμενÞ και απορροφητικüò λÜκκοò να
κλεßσουν.

28.

οι αιτητÝò θα τιρÝπει να εξασφαλßσουν ¶δεια

ΑπüρριqJηò γγρþν ΑποβλÞτων. για
αλ,\Ü υγρÜ απüβλητα εκτüò των οικιαχþν, που θα προκýrποýν απü τιò διεργασßεò
τηò μονÜδαdεργοστασßου.

29, οι αιτητÝò θα πρÝπει να εξασΦαλßσουν ¶δεια Διαχεßρισηò Απüβλητων, με βÜση των
περΙ Στερεþν και Επικßνδυνων ΑποβλÞτων Νüμο {Αρ,215(Ι)/2002),πριν η μονÜδα
τεθεßσε λειτουργßα.
3ο,

οα πρÝπει να ληφθοýν üλα τα αναγκαßα μÝτρα για αποφυγÞ ανÜμειξηò üμβριων

υδÜτων με οποιαδÞτιοτε υγρÜ Þ στερεÜ απüβλητα. εν πÜση περυιτþσει, τα üμβρια
ýδατα θα τßρÝπει να τυγχÜνουν (ατdr\ληληò διαχεßρισηò προτοý διοχετευτοýν ,τροò
τουò τελικοýò αποδÝκτεò,
31. Να διασΦαλιστοýν üλεò οι σχεταÝò διασaÜσειò και κατασκευÝò rιou απαιτοýνται
απü τιò πρüνοιεò των περß οδþν και οικοδομþν κανονισμþν που σχετΙζονται με τη
χρÞση τηò ανÜπτυξηò απü ανÜπηρα Üτομα.
32. ¼λα τα εΛΙπεδα τηò οιχοδομÞζ να εßναι προσβÜσψα σε ανÜτιηρα πρüσωπα. Η
κýρια εßσοδοò τηò οικοδομÞò, Þ θýρα, τα αιμακοοτÜσια Þ πÝραν των δýο σκαλιþν,

οι κοινüß)ηστοι διÜδρομοι, οι προθιßλαμοι χλψακοστασßου και

ανελκυστÞριυν,

(εκλψÝνα επßπεδα / ρÜμπεò, η σýνδεση τηò κýριαò εισüδου με δημüσιο δρüμο Þ
και πεζοδρüμιο, τα ιοινüß)ηστα αιιοχωρητÞρια και νυιτÞρεò, να βρßσκονται στιò
κατßßÞληλεò θÝσειò να Ýχουν το ελÜχιστο καθαρü πλÜτοò και üÞλεò διαστÜσειò και
να εßναι τÝτοιαò κατασκευÞò üπωò ]τροβλÝ]τεται απü τουò σχετικοýò (ανονισμοýò
καισýμφωνα με τιò απαιτÞσειò τηò αρμüδιαò τοπικÞò ΑρχÞò.
33,

οι

χþροι στÜθμευσηò τηò ανÜπτυξηò που αιταιτοýνται για ανÜπηρα πρüσωπα
σýμΦωνα με τιò πρüνοεò των σχετικþν κανονισμþν να Ýχουν διαστÜσειò
5,ωμ. Χ 3.30μ, και να διαμορΦωθοýν κατÜλληλα (αι με κατιß,\ληλη Ýν6ειξη για
χ)Þση ατιοκλειστικÜ απü ανÜπηρα πρüσωπα.

34. Να τηρηθοýν οι üροι του ηρþτου ΕπιθεωρητÞ Εργασßαò του επαρχιακοý Γραφεßου
Επιθεþρησηò ΕργασΙαò Λεμεσοý-παριjφτημα «Θ»

35. Να τηρηθοýν οι üροιτου ΔιευθυντÞ ηυροσβεστικÞò γπηρεσßαò- ΠαρÜρτημα «Ι»
36. Να τηρηθοýν οι üροιτου ΔιευθυντÞ τμÞματοò ηεριβιßλλοντοò- παρÜρτημα «(»
37. Να τηρηθοýν οι üροιτηò ΑρχÞò Ηλεκτρισμοý κýπρου, παρÜρτημα «Λ»
38,

Σε περßπτωση διαΦορÜò μεταξý των εγκριμÝνων σχεδßων και των üρων τηò
παροýσαò Üδειαò, υ]τερισχýουν οι üροι,

,ΑρχÞ ΗΠεκτρισμοý Κýπρου

Αρ, Φακ, σαò: ΒΥ14/13
Αρ, Φακ. μαò: ΚΜlOΠ43/ΟΙΚ-ΟΙΚ,/ ΒΥ14/13
Δημοτικü Μηχανικü
ΔÞμοò ¾ψωνα
Λεωφüροò Αρχ. Μακαρßου
-Υψωναò Λεμεσοý
4181,

ΙΙ|

83,

Ημερομηνßα: 0ßι,ßΑρ, 20]ι

ΑγαπητÝ Κýριε,
¶δετα για αγÝγερση οικοδομÞò απü την εταιρεßα Bioland Energy Ltd στο ΤεμÜχιο 82
Φýλλο/ΣχÝδιο 53/30, στην Περ|οχÞ του ΔÞμου ¾ψωνα.

,

ΑναφÝρομαι στο πιο πÜνω θÝμα και θα Þθελα να σαò ενημερþσω üτ| μετÜ οπü τηλεφωνικÞ
*«ßμßrßßßα .υ ι,rιηχογικοý Δßκτýου τηò λΗκ (Α, κυπριαγοý) κσι του_ΑρχιτÝκτογα τωγ αιτητιßγ
την πιο
ßη, Ξενοφþντοò1 στιξ 21Ι2ι2ο14, αποφασßστηκε üπωò οι τελικÝò απüψειò τηò ΑΗΚ για
κο|lοποιηθοýν üταν üι αναγκαßεò τροποποιÞσειò και ò,Νεδιασμοß
ßßαþου&"-ò,ß'οο
"οò
περατωθοýν και υ]τοβΛηθοýγ εκ νÝου στην ΑΗΚ,
Ο φüκελοò σαò επιστρÝφεται.

fuΙβÝ&ò κυτριανοý
Μηßανικüò Δικτýου
Συνημ,

ΦΑΦ/οΙ( οΙΚ,τ43_ΒΥ_Ι4 l3.doc
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Μαρτßου,2013

ΔÞμαρχο ¾ψωνα,

ΟικοδομÞ: ΕργοστÜσιοΑνακýκλωσηòΕλαστικþν

ΑιτπτÞ<:
Αο.

Φακ;

Bioland Energy Ltd.

ΒΥ 1412013, ¾ψωναò

ΑναφÝρομαι στην επιστολÞ σαò με αρ, Φακ. ΒΥ 1412013 ημερ, 8,3,2013 και
σαò πληροφορþ üτι τα σχÝδια τηò πιο πÜνω οικοδομÞò εξετÜστηκαν και η Ýκδοση
τηò ζητοýμενηò Üδειαò συστÞνεται με τουò πιο κÜτω üρουò:-

1.

ΜÝσα ΔιαφυγÞ(

(1)

Η θýρα του υπαλλακτικοý κυκλικοý κλιμακοστασßου στο επßπεδο +3,50
που ανονει μÝσα στον χþρο παραλαβÞò/αποθÞκευσηò προßüντων, να
μετατραπεß þστε ν' ανοßγει προò την κατεýθυνση τηò εξüδου (βλÝπε
σημεßωση στα σχÝδια με κüκκνο χρþμα),

(2)
(3)

Ο χþροò εστßασηò στο επßπεδο +3,50 να διαχωριστεß εξολοκλÞρου απü
τουò υπüλοιπουò εσωτερικοýò χþρουò με πυρÜντοχα υλικÜ '1 þραò
εκτüò απü την δßφυλλη θýρα εισüδου,
Οι θýρεò σε üλα τα επßπεδα που σημειdJνονται στα σχÝδια με τα κüκκινα
γρÜμματα "FRSo", να κατασκευαστοýν με πυρÜντοχα υλικÜ % þραò
και να εßναι αυτüματηò επαναφορÜò στην κλειστÞ θÝση σýμφωνα με το
συνημμÝνο παρÜρτημα "ΠυρÜντοχη Θýρα".

) }
(4)

Το κýριο εσωτερικü κλιμακοστÜσιο να διαθÝτει στα επßπεδα

(5)

Το κýριο εσωτερικü κλιμακοστÜσιο και το υπαλλακτικü

+Ο.7Ο και
+3,50 ανοιγοκλεινüμενο παρÜθυρο ßσο
το
10%
του
εμβαδοý
του,
με

κυκλικü

κλιμαχοσπßσιο να διαθÝτουν μüνιμο φυακü αερισμü στο πιο ψηλü τουò
σημεßο εμβαδοý 1 τ,μ,
(6)

¼λα τα κλιμακοστιßσια να 0ιαθÝτουν συνεχεßò χειρολαβÝò και στιò δυο
τουò πλευρÝò.

(7)

ΠÜνω απü τιò θýρεò εξüδου σε üλα τα επßπεδα που σημειþνονται στα
σχÝ9|g ,με το κüκκνο γρÜμμα "Ε", να τοποθετηθοýν πνακßδεò,
κατÜλληλα σηματοδοτημÝνεò, που να φωτßζονται τüσο με τ-ο
συνηθισμÝνο üσο και με το Ýκτακτο σýστημα φωτισμοý.

(8)

2.

Οι θýρεò εξüδου σε üλα τα επßπεδα που σημειþνονται στα σχÝδια με τα
κüκκινα γρÜμματα "Σ.Π.", να εφοδιαστοýν με σýρτη πανικοý μüνο.

¸κτακτοC Φωτισυü(
Να γßνει_εγκατÜσταση Ýκτακτου φωτισμοý που να καλýψει üλουò τουò χþρουò
τηò οικοδομÞò σýμφωνα με το συνημμÝνο παρÜρτημα '''Εκτακτοò Φωßισμüò", '

Ο υπüστεγοò χþροò στÜθμευσηò να διαθÝτει μüνιμο φυσικü αντιδιαμετρικü
αερισμü ßσο με το 5% του εμβαδοý του ο οποßοò να εξασφαλßζετα| με
κατÜλληλα ανοßγματα, σε τÝτοια θÝση, þστε να γßνεται συνεχÞò αλλαγÞ του
α_Ýρα, Σε περßπτωση που η δημιουργßα ανοιγμÜτωγ εßναι πρακßικιß αüýνατη ο
εξαερισμüò μπορεß να γßνεται με μηχανικü τρüπο του οποßου η λειτουργΙα και η
εγκατÜσταση να εßναι σýμφωνα με διεθνεßò αναγνωρισμÝνεò προδιαγρÜφÝò.
4.

Σýστηυα Συνανεομοý

Να γßνει ενκατÜσταση συστÞματοò σÞμανσηò συναγερμοý με το οποßο να
ειδοποιοýνται οι επισκÝπτεò και το προσωπικü σε περßτπωσÞ πυρκαγιÜò, Το
σýστημα να λειτουργεß με κουδοýνια Þ σειρÞνεò και νÜ εργÜζεται με
ηλεκτρισμü τüσο απü τη συνηθισμÝνη üσο και απü ανεξÜρτηßη' ηλεκτρικÞ
π_αρ_οχÞ. Τα,σημεßα σÞμανσηò του συναγερμοý να τοποθετηθοýν' κüντ<ß στιò
εξüδουò, σε üλα τα επßπεδα.

ΟΛΗ Η Α^^Η^ΟΓΡΑΦΙΑ Ν. ΑΠΕΥΟΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΥΟΥΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑΣ ΜΟΝΟ

\L
5.

ΑνιγνευτÝζΠυοκανιÜ(
ΙνlÝσα

σ'üλουò τουò χþρουò να γßνει εγκατÜσταση ανιχνευτþν πυρκαγιÜò

οι

οποßοι να λειτουργοýν σε συνδυασμü με το σýστημα συναγερμοý τüσο απü τη
συνηθισμÝνη üσο και απü ανεξÜρτητη ηλεκτρικÞ παροχÞ, Το σýστημα
συναγερμοý και ανιχνευτþν πυρκαγιÜò να καταλÞγει σε κεντρικü πßνακα στον
οποßο να καθορßζονται οι ζþνεò πυρκαγιÜò του κτιρßου,

6,

ΠετοÝλαιο
Για την ποσüτητα και αποθÞκευση του πετρελαßου να ζητηθοýν οι ατüψειò τηò
Αρμüδιαò ΑρχÞò ('Επαρχοò Λεμεσοý).

7,

ΑνελκυστÞοεζ (ΜηγανοστÜσια}

(1)

Η εγκατÜσταση των ανελκυστÞρων να εßναι σýμφωνα με την οδηγßα

(2)

ΠÜνω απü τη θýρα του κÜθε ανελκυστÞρα στο πιο χαμηλü τουò
ετßπεδο, να τοποθετηθεß πινακßδα στην οποßα να καθορßζεται η θÝσrι

θ5/]6/ΕΚ του ΕυρωταΙκοý Κοινοβουλßου για τουò ανελκυστÞρεò,

και ο τýποò του μηχανοστασßου του ανελκυστÞρα.

(3) Να

υπÜρχει απρüσκοπτη πρüσβαση προò

μηχανοστασßου του κÜθε ανελκυστÞρα,

(4)
θ
8.

το

δωμÜτιο

του

Το φρεÜτιο του κÜθε ανελκυστÞρα να διαθÝτει μüνιμο φυακü αερ|σμü
στο πιο ψηλü του σημεßο ßσο με το 10% του εμβαδοý του,

Πυοοσβεστικü( Εξοπλισμü(

(1)

ΚαταιονπτÞοε(Νεοοý(sρτßηΚΙετS)

Να γßνει εγκατÜσταση αυτüματου συστÞματοò καταιονητÞρων νεροý
που να καλýψει üλουò τουò χþρουò τηò οικοδομÞò. Η εγκατÜσταση και
η λειτουργßα του να εßνα! σýμφωνα με διεθνεßò αναγνωρισμÝνεò
προδιαγραφÝò.

(2)

ΤυλτκτÞοε< Νεροý

Να γßνει εγκατÜσταση τυλ|κτÞρων νεροý που να καλýψει üλουò τουò

χþρουò τηò οικοδομÞò. Η εγκατÜσταση και η λειτουργßα των τυλικτÞρων
να εßναι σýμφωνα με σχετικü Κυπριακü Þ Ευρωπαßκü πρüτυπο.

ο^Η Η Α^^ΗΛοΓΡΑΦιΑ Ν,

^πΕΥοΥι\ιετΑι

Στο ΔιεΥοΥΝτΗ πΥΡοΣαΕΣτικΗΣ ΥπΗ ΡεΣιΑΣ ßrοΝο

\

4

\}Þ
(3)

Φοοπτοß ΠυοοσβεστÞοεò
ΓßÜ τον ακριβÞ αριθμü, τον τýπο και την εγκατÜσταση των φορητþν
πυροσβεστÞρων, επιφυλÜσσω τιò απüψειò μου üταν το εργοστÜσιο θα
εßναι Ýτοιμο να λειτουργÞσει.

Υπ/μοò)

Υπεýθυνοò
ΤμÞματοò ΠυροπροστασΙαò
Για Αναπλ. Δ,/ντη ΠυροσβεσπκÞò Υπηρεσßαò

Κοιν.:- Πυρ. Σταθμü Λεμεσοý

Ý

Ο^Η Η Α^^Η^ΟΓΡΑΟΙΑ Ν, ΑΠΕΥΟΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΥΟΥΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΠΚΗΣ

ΥΠΗΡΕεΑΣ ΟΝΟ

ιΙ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΥ
ηΑΡΑΡτΗΜΑ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ

ΘΥΡΑ

Με τον üρο πυρÜντοχη θýρα εWοοýμε ολοκληρωμÝνο σýστημα θýραò που

/ κÜσα, τη θýρα και üλουò τουò μηχανισμοýò (μεντεσÝδεò,
κλεßδαριÝò, κýλινδρα, χεροýλια, σοýστα επαναφορÜò, υαλοπßνακεò, βαφÞ,
μηχανισμü αυτüματηò επαναφορÜò στην κλειστÞ θÝση, σýρτη πανικοý), που
χρειÜζονται για να λειτουργεß κανονικÜ και να διασφαλßζεται η πιοτοποιημÝνη

περÞαμβÜνει το πλαßσιο

πυραντßσταση για 30,45, 60, 90 Þ 120 λεπτÜ.

Ο αρχιτÝκτοναò / μελετητÞò του Ýργου να υποβÜλλει στην ΠυροσβεστικÞ Υπηρεσßα
βεβαßωση, υπογραμμÝνη απü τον ßδιο για την πυραντßσταση του συοτÞματοò τηò
πυρÜντοχηò θýραò και την τοποθÝτησÞ του,

Η βεβαΙωση να συνοδεýεται απü σχετικü πιστοποιητικü δοκιμÞò πυραντßστασηò Þ
πιστοτοιητικü πυραντßστασηò απü τρßτο οργανισμü Þ εργαστÞριο üτι ßδιο σýστημα
πυρÜντοχηò θýραò Ýχει ικανοποιÞσει τα κριτÞρια που οπαιτοýνται για τον ανüλογο
χρüνο δοκιμÞò πυραντßστασηò, βÜσει των Ευρωπαlκþν προτýπων δοκιμιßν
πυραντßστασηò ΕΝ 1634-1 και ΕΝ 1634-3 Þ οποιουδÞποΕ Üλλου προτýπου
ΕυρωταßχÞò χþραò.
J,

Οι πυρüγτοχεò θýρεò εξοπλßζονται με μηχανισμü αυτüματηò επαναφορÜò στην
κλειστÞ θÝση (σοýστα επαναφορÜò εξωτερικÞ Þ ενσωματωμÝνη) που ανοßγει με
σπρþξιμο αντßστοιχου βÜρουò 20Ν στην Üκρη τηò θýραò.

4.

Οι πυρÜντοχεò θýρεò θα πρÝπεß να εξασφαλßζουν τα

κριτÞρια σýμφωνα με το
Ευρωπαßκü πρüτυπο ΕΝ13501-ΜÝροò 2 για τον ανÜλογο δεßκτη πυραντßστασηò και
τη χρÞση των συγκεκριμÝνων θυρ(ßν,

(ß)

Δεßκτεò πυραντßστασηò του συστÞματοò πυρÜντοχηò θýραò μπορεß να

(2'

με το πρüτυπο ΕΝ13501-ΜÝροò 2, το κριτÞριο αστοχßαò
πυραντßστασηò c καταπιÜνεται με το σýστημα αυτüματου κλεισßματοò και το

καθοριστοýν στα 30, 45, 60, θ0 Þ 120 λεπτÜ.

Σýμφωνα

κριτÞριο αστοχßαò πυραντßστασηò
καττνοστεγανüτητα.

S με το κριτÞριο διαρροÞò του καπνοý

/

Στιò δυο πλευρÝò τηò πυρÜντοχηò θýραò και σε ýψοò 1,50 μ. περßπου απü το
δÜπεδο, να τοποθετεΙται σÞμα διαμÝτρου 8 εκ, με τιò ΛÝξειò «ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ ΠΑΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ» με Üσπρα γρÜμματα σε μπλε πλαßσιο,

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ

ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ

1.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο Ýκτακτοò φωτισμüò πρÝπει να φωτφι üλουò τουò κοινüχρηστουò
χþρουò, τα κλιμακοστÜσια, τουò διαδρüμουò, τιò θýρεò εξüδου, τιò

πΝακßδεò εξüδου, τα βÝλη που δεßχνουν την κατεýθυνση των εξüδων,
τουò χþρουò υγιεινÞò και να εßναι ικανοποιητικüò þστε να βοηθÜ τουò
ενοßκουò / θαμþνεò να εγκαταλεßπουν με ασφÜλεια το κτßριο σε
περßπτωση πυρκαγιÜò Þ Üλληò Ýκτακτηò ανÜγκηò.
2.

3.

4.

Η ανεξÜρτητη παροχÞ ενÝργειαò
πιο κÜτω συστÞματα:

/ ηλεκτροδüτησηò να

επιτυγχÜνεται με τα

(α)

ΗλεκτρικÞγεννÞτρια

(β)

ΣυσκευÝò αυτοδýναμεò με ενσωματωμÝνο συσσωρευτÞ

το σýστημα του Ýκτακτου φωτισμοý να τßθεται σε λειτουργßα αμÝσωò και

αυτüματα üταν διακοτεß η συνηθισμÝνη ηλεκτρικÞ παροχÞ. Σε περßπτωση
τμηματικÞò δβκοπÞò κατÜ την οποßα δεν τßθεται αυτüματα σε λειτουργßα η
ανεξÜρτητη παροχÞ ενÝργειαò (γεννÞτρια), να λαμβÜνεται πρüνοια για
εγκατÜσταση ικανοποιητικοý αριθμοý αυτοδýναμων μονÜδων Ýκτακτου
φωτισμοý (SELF coNTAlNED υΝΙΤ§),

Το σýστημα του Ýκτακτου φωτισμοý κρΙνεται ικανοποιηπκü εφüσον
προσφÝρει φωτισμü για περßοδο τουλÜχιστον 2 ωρþν.

Ηιγt*Σ

q,

]"",-1

\w,

τ

\f9,ιÝftbÝΑ
Θº

'

,ψ/,?
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Γενικü ΔιευθυντÞ
Υπουργεßου Εμπορßου,
Βιομηχανßαò και τουρισμοý,
º421
^ευκωσßα

,

Ξ

ΑργιτεκτονικÜ ΣχÝδια Εονοοτασιακοý Κτηοßου
Αποýυεγη γοÞση: Ανακýκλωσπ υεταγειοισυÝνων ελαστικþν ογπυÜτων Þ / καß
πλαστικþν υε τη μÝΟQδq πυρüλυσπ<
ΑιτητÞ<; BloLAND ENERGY LτD
Αρ. Αßτπση(: 8.1.01.θ.1,225
τüπο( ΑνÝνεοση<: Αο. τεμ.: 82 . Φ./Σγ.: 53/50
BιounyavιkÞ ΠεοιοχÞ ¾ψωνα

ΑναφÝρομαι στην επιστολÞ σαò με αρ. φακ. θ.1.01_9,1.225 και ημερ. 19/10/2012,
σχετικÜ με το πιο πÜνω θÝμα και συνημμÝνα σαò αποστÝλ-λ6 τουò üρουò που εισηγοýμαστε
να περιληφθοýν στην αιτοýμενη Üδεια ωò ακολοýθωò:

(α) ΠαρÜοτηυα ß:
¼ροι που τÝθηκαν με βÜση τιò απαπÞσειò των τερß ΑσφÜλειαò και Υγεßαò στην
Εργασßα Νüμων του 1θθ6 Ýωò 2011 και ειδικÜ τιò ελÜχιστεò προδιαγραφÝò
ασφÜλειαò και υγεßαò στουò χþρουò εργασßαò, οι οποßεò καθορφνται απü τουò
σχετικοýò Κανονισμοýò (Κ.Δ.Π.17412002 και Κ.Δ.Π.494/2004).
(β) ΠαρÜοτηυα 2:

Τιò απαιτÞσειò τηò Νομοθεσßαò για τον Ýλεγχο των ΑÝριων Βιομηχαυκþν
ΑποβλÞτων.
Για οποιεσδÞποτε πρüσθετεò πληροφορßεò
διευκρινßσειò μπορεßτε να
επιΚοινωνÞσετε με την Κα. Μαρßα ΣιÜμαρου, Επιθεωρ
Εργασßαò 2ηò τÜξηò στο τηλ,
25α2721α,
Γ
ΣυντονιστÞò
ιJNDDoo6 oSH ο10

Προκοπßου
παρχιακοý Γραφεßου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1

ΘÝματα ΑσφÜλειαò κα| Υγεßαò

οι πιο κÜτω üροι απαιτοýνται για συμμüρφωση με τιò πρüνοιεò του περß

Εργοστασßων Νüμου, Κεφ. 134, των περß ΑσφÜλειαò και Υγεßαò στην Εργασßα Νüμων
του 1996-201ß και των σχετικþν Κανονισμþν.
,l.

Σýμφωνα με τη σχετικÞ νομοθεσßα, κÜθε χþροò εργασßαò πρÝπει να δ|αθÝτει επαρκÞ
μÝσα διαφυγÞò τα οποßα θα μποροýν να χρησιμοποιηθοýν, σε περßτπωση κνδýνου Þ
Üλλου επεßγοντοò περιστατικοý, για την ασφαλÞ διαφυγÞ των εργαζομÝνωß και Üλλων
προσþπων, χωρßò τα διαφεýγοντα πρüσωπα να εκτßθε\τrαι σε κßνδυνο. Θα πρÝπει, για το
σκοπü αυτü, να διαφανεß μÝσα απü εκτßμηση των κινδýνων, κατÜ πüσο τα υφισrÜμενα'μÝσα
διαφυγÞò εßναι ικανοπο|ητικÜ Þ εßναι αναγκαßα η κατασκευÞ επιπρüσθετων θßρþν διαφυγηò
Þ και επßπρüσθετων κλιμακοστασßων.
¼λεò οι θýρεò εξüδου (κνδýνου) που οδηγοýν Ýξω απü το υποστατικü, πρÝπει να
ανοßγουν προò την κατεýθυνση τηò εξüδου (διαφυγÞò), και να συντηροýνται κατÜλληλα.
Οι θýρεò κινδýνου δεν πρÝπει να εßναι κλειστÝò Þ στερεωμÝνεò με τÝτοιο τρüπο Ýτσι þστε να
μην μπορεß να τιò ανοßξει, εýκολα και αμÝσωò, απü την εσωτερικÞ πλευρÜ κÜθε πρüσωπο
που θα χρειαστεß τυχüν να τιò χρησιμοποιÞσει σε περßmωση ανÜγκηò (π.χ. συστÞνεται η
τοποθÝτηση σýρτη πανικοý). Οι θýρεò κνδýνου πρÝπει να εßναι εφοδιασμÝνεò με
κατÜλληλεò πινακßδεò. ΣυστÞνεται επßσηò üπωò αντικαταοταθεß η κυκλικÞ σκÜλα με σκÜλα
ευθυτενοýò διαδρομÞò.

2. Τα υλικÜ που θα χρησιμοποιηθοýν για την κατασκευÞ üλων των τοΙχων, δαπÝδων,

σκαλþν, παταριþν, οροφþν και εσωτερικþν διαχωρισμþν πρÝπει να εßναι πυρÜν,τοχα και
ικανοποιητικÞò αντοχÞò.
3. ¼λεò οι εσωτερικÝò επιφÜνειεò των τοηων και διαχωριστικþν πρÝπει να εßναι λεßεò για να

επιτρÝπεται ο καθαρισμüò Þ και το βÜψιμο τουò. Οι επιφÜνειεò των τοΙχων απü

οπτüπλινθουò

Þ

τσιμεντομπλüκò πρÝπει να επικαλυφθοýν με κατÜλληλα επιχρßσματα,

4. τα δÜπεδα πρÝπει να κατασκευαστοýν απü κατÜλληλα, μη υδροπερατÜ υλικÜ.

5. ΠρÝπει να διασφαλßζεται ικανοποιητικüò αερισμüò με φυακÜ Þ τεχνητÜ μÝσα σε
κÜθε χþρο του υποσταπκοý, Στουò χþρουò εργασßαò τα ανοτüμενα παρÜθυρα στουò

εξωτερικοýò τοßχουò, πρÝπει να Ýχουν, μαζß με

ßò

εξωτερικÝò θýρεò, επιφÜνεια üχι μικρüτερη
απü 10% τηò επιφÜνειαò του δαπÝδου. ΠρÝπει να επιφÝρεται ικανοποιητικüò αριθμüò
πλÞρων αΜαγþν αÝροò κÜθε χþρου, ανÜ þρα, με τη χρÞση φυσικþν Þ τεχνητþν μÝσων
εξαερισμοý σýμφωνα με το συνημμÝνο Πßνακα ,1.

6. Οι ακüλουθοι üροι αφοροýν ηò διευκολýνσειò (υγειονομικÝò, καθαρισμοý, αποδυτηρßων
και λÞψηò γευμÜτων), οß οποßεò πρÝπει να παρÝχονται, για χρÞση απü τουò εργαζüμενουò.

6.1

γγειονομικÝò διευκολýνσειò

6.(1)(α)
6

Στην περßτπωση που θα εργοδοτηθοýν Üνδρεò και γυναßκεò τüτε πρÝπει να
κατασκευαστοýν χωριστÝò υγειονομικÝò διευκολýνσει ò.

(1)(β) Οι

χþροι των υγειονομικþν διευκολýνσεων πρÝπει να Ýχουν κατÜλληλη

σÞμανση, για κÜθε φýλο.
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6.(1)(γ)

Οι χþροι των υγεßονομικþν διευκολýνσεων πρÝπει να απομονωθοýν απü τουò
υπüλοιπουò χþρουò μÝσω προθαλÜμων και θυρþν.

6,(1)(δ) Οι

χþροι των υγειονομικþν διευκολýνσεων πρÝπεß να εφοδιασθοýν
ικανοποιητικü αριθμü αποχωρητηρßων και ουρητηρßων, που θα Ýχουν

με
τα
κατÜλληλα διαχωριστικÜ παραπετÜσματα τα οποßα θα τα καΘιστοýν αθÝατα και
ατομικÜ, οτο χþρο των υγειονομικþν διευκολýνσεων ανδρþν, ανÜλογα με τον
αριθμü των εργαζομÝνων και τον συνημμÝνο Πßνακα 5.

6.(1)G)

¼λοι οι θαλαμßσκοι των αποχωρητηρßων πρÝπει να Ýχουν θýρεò εφοδιασμÝνεò
με σýστημα αυτüματηò επαναφορÜò και παρÜθυρα που να ανοßγουν

απευθεßαò προò το ýπαιθρο για επαρκÞ εξαερισμü, τουλÜχισιον πÝwε
εναλλαγþν αÝρα την þρα, Σε περßπτωση ]του εßναι πρακτικþò αδýνατο να
υπÜρχουν παρÜθυρα πρÝπει να διασφαλßζεται ο ßδιοò αριθμüò εναλλαγþν

αÝρα με τεχνητü εξαερισμü.
ε υ κολýνσε ι ò

καΘ α ρι σμο ý

ο,Ζ,

Δι

6.(2)(α)

ΠρÝπει να κατασκευαστοýν κατÜλληλοι χþροι καθαρισμοý, των εργαζομÝνων,
χωριστÜ για κÜθε φýλο,

6.(2)(β)

Στουò χþρουò καθαρισμοý των εργαζομÝνων πρÝπει να τοποθετηθεß καß
ικανοποιητικüò αριθμüò νιπτÞρων, σýμφωνα με το συνημμÝνο Πßνακα 4, και
Ýνα ντουò για κÜθε Ýξι εργοδοτοýμενουò που διακüπτουν την εργασßα τουò

ταυτüχρονα, εκτüò των θαλαμßσκων των αποχωρητηρßων,

6.(2)(γ) Τα

ντουò πρÝπει να απομονωθοýν απü τουò υπüλοιπουò χþρουò των

διευκολýνσεων καθαρισμοý μÝσω θυρþν Þ παραπετασμÜτων.

6.(2)(δ)

Τα ντουò καß οι νιπτÞρεò πρÝπει να εφοδιαστοýν με ζεστü και κρýο νερü.

6-3,

ΑποδυτÞρια

6.(3)(α)

ΠρÝπει να διαμορφωθεßχþροò αποδυτηρßων, χωριστÜ για κÜθε φýλο.

6.(3)(β)

Στο χþρο των αποδυτηρßων πρÝπει

κατασκευαστοýν ατομικÝò ιματιοθÞκεò,
κÜθε μια για το σýνολο των
χωρητικüτηταò τουλÜχιστο 0,25m"
εργοδοτουμÝνων.
_να

η

6,4,

Χι;rροò γευμÜτων

6.(α)(α)
6.(4)(β)

ΠρÝπει να διαμορφωθεß κατÜλληλοò χþροò λÞψηò γευμÜτων.
Στο χþρο λÞψηò γευμÜτων πρÝπει να τοποOετηθοýν τραπÝζια με καθßσματα
Και νεροχýτηò εφοδιασμÝνοò με πüσιμο νερü, για τιò ανÜγκεò üλων των

εργαζομÝνων.

7, ΗλεκτρικÞ εγκατÜσταση

7,1.

Η ηλεκτρολογικÞ εγκατÜσταση πρÝπει να εκτελεστεß σýμφωνα με τιò απαιτÞσειò τηò
16ηò ¸κδοσηò του Βρετανικοý Προτýπου BS7671, τουò σχετικοýò Κþδικεò
ΠρακτικÞò για εναÝρια ηλεκτρικÜ δßκτυα χαμηλÞò τÜσηò, τουò Κυπριακοýò Νüμουò
(Κεφ. 170
171) και Κανονισμοýò για τον Ηλεκτρισμü (οι περß Ηλεκτρισμοý

-
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Κανονισμοß του 1941 μÝχρι 2004) και τουò Γενικοýò ¼ρουò ΠαροχÞò ΗλεκτρικÞò
ΕνÝργειαò τηò ΑΗΚ για τον Ηλεκτρισμü. ΠρÝπει επßσηò να υπÜρχουν:
7.(1)(α) ΠÜντοτε διαθÝσιμα προò επιθεþρηση μÝσα στο υποστατικü, πλÞρη
ηλεκτρολογικÜ σχÝδια τηò ηλεκτρικÞò εγκατÜστασηò üπωò αυτÞ εγκρßθηκε απü την
ΑρχÞ Ηλεκτρισμοý Κýπρου, καθþò επßσηò και üλων των ηλεκτρικþν συσκευþν
που θα εßναι εγκατεστημÝνεò σ' αυτü.
7.(1)(β) ΚατÜλληλεò σημÜνσεßò των ταυτοτÞτων των ηλεκτρικþν κυκλωμÜτων των

ηλεκτρικιßν διακοτπþν τηò εγκατÜστασηò και του εξοπλισμοý εργασßαò

(μηχανημÜτων, εξοπλισμþν κ.λ.π.)

7,1,

¼λα τα ηλεκτρικÜ κυκλþματα που τροφοδοτοýν τουò ρευματοδüτεò πρÝπει να
εφοδιαστοýν με αυτüματουò διακüπτεò διαρροÞò (Residua|S current Device
RCD'S) ευαισθησßαò 30mA Þ και μικρüτερηò για προσrασßα των εργαζομÝνων Þ
και Üλλων προσþπων απü ηλεκτροπληξßα.

8. ΠρÝπει να εγκατασταθοýν, üπου χρειÜζεται, κατÜλληλα τοπικÜ συστÞματα τεχνητοý
εξαερισμοý για τη συλλογÞ και απομÜκρυνση τηò σκüνηò και των επικινδýνων Þ
οχληρþν αναθυμιÜσεων που πιθανü να παρÜγονται σrιò διÜφορεò διεργασßεò.
θ. ΠρÝπει να σημανθοýν στο δÜπεδο των χþρων εργασßαò και των αποθηκευτικþν χþρων
του υποσιατικοý οι διÜδρομοι, Οι διÜδρομοι πρÝπει να Ýχουν ικανοποιητικü πλÜτοò που να
επl1ρÝπει ανÜλογα με την τΓερßτπωση τη διακßνηση τροχοφüρων, αιüμων και υλικþν. Οι
διÜδρομο| αυτοß συστÞνεται να Ýχουν πλÜτοò μεγαλýτερο απü 110 cm,

10. ΠρÝπει να εγκατασταθεß κατÜλληλο σýστημα συναγερμοý που να ακοýγεται üταν
χρειαστεß σε üλουò τουò χþρουò του υποσrατικοý, Ýτσι, þστε να ειδοποιοýνται üλοι οι
εργαζüμενοι σε περßπτωση πυρκαγιÜò Þ Üλλου επεßγοντοò περιστατικοý.
11. ¼λεò οι εýφλεκτεò ουσßεò πρÝπει να αποθηκεýονται σε κατÜλληλη πυρÜντοχη
αποθÞκη. Στην πυρÜγτοχη αποθÞκη θα ευρßσκονται üλεò οι ποσüτητεò ευφλÝκτων πλην τηò
ποσüτηταò που απαιτεßται για χρÞση σε μια βÜρδια Þ ημÝρα. Η πυρÜντοχη αποθÞκη δεν
πρÝπει να επικοινωνεß καθüλου με τουò χþρουò εργασßαò αλλÜ να Ýχει θýρα που να ανοßγει
στην αυλÞ. Στη πυρÜντοχη αποθÞκη πρÝπει να υπÜρχει σýστημα πυρανßχνευσηò. ΠρÝπει
επßσηò να Ýχει κατÜλληλο αερισμü. ΣυστÞνεται üπωò, τα σημεßα εξαερισμοý τοποθετοýνται
ψηλÜ, κοντÜ στην οροφÞ και χαμηλÜ, κοντÜ στο δÜπεδο. Σε καμιÜ περßτπωση δεν
επιτρÝπεται να αποθηκεýονται οτον ßδιο χþρο μη συμβατÝò χημικÝò ουσßεò Þ Üλλα υλικÜ. τα
αποθηκευμÝνα δοχεßα πρÝπει να Ýχουν κατÜλληλη και επαρκÞ σÞμανση και να συγοδεýοwαι
με οδηγßεò για την ασφαλÞ χρÞση τηò ουσßαò που περιÝχουν. Ο ηλεκτρολογικüò εξοπλισμüò
στην πυρÜντοχη αποθÞκη πρÝπει να εßναι κατÜλληλου τýπου με την κατÜΜηλη σÞμανση Εχ
Þ εχ. Επßσηò üλεò οι μεταλλικÝò κατασκευÝò καθþò και ο μεταλλικüò οπλισμüò στα δομικÜ
στοιχεßα απü οπλισμÝνο σκυρüδεμα üπωò π.χ, στο δÜπεδο Þ στην οροφÞ τηò αποθÞκηò,
πρÝπει να νειωθοýν κατÜλληλα, Ýτσι, þστε να αποφεýγεται η δημιουργßα οτατικοý
ηλεκτρισμοý. Στην περßτπωση που θα αποθηκεýονται ουσßεò με υγρÞ μορφÞ πρÝπει να
υπÜρχει σýστημα συλλογÞò τυχþν διαρροþν καß συλλογÞ τουò σε στεγανÜ φρεÜτια. Σε
καμμιÜ περßτπωση δεν επιτρÝπεται η ανÜμειξη μη συμβατþν ουσιþν.
12. ¼λοι οι χþροι του υποστατικοý πρÝπει να εφοδιαστοýν με επαρκÞ και κατÜλληλο
εξοπλισμü κατÜσβεσηò τηò πυρκαγιÜò, που να περιλαμβÜνει οτωσδÞποτε και φορητοýò
πυροσβεστÞρεò. Ο εξοπλισμüò αυτüò πρÝπει να υποδεικνýεται με κατÜΜηλη σÞμανση.
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Επßσηò πρÝπει αυτüò να συντηρεßται και να δοκιμÜζεται απü αρμüδιο πρüσωπο, σε

κατÜλληλα χρουκÜ διαστÞματα, þσιε να εξασφαλßζεται η αποτελεσματικüτητα του κατÜ τη
ΧρÞση του.
13. ΠρÝπει να τοποθετηθοýν παραπετÜσματα απü κατÜλληλα, πυρÜντοχα, θερμομονωτικÜ
υλικÜ για κÜλυψη των πηγþν ακτινοβολßαò θερμüτηταò Þ να χρησιμοποιηθεß οποιαδÞποτε
Üλλη αποτελεσματικÞ μÝθοδοò, þστε η διορθωμÝνη ενεργüò θερμοκρασßα στο χþρο
εργασßαò να μην υπερβαßνει τα ανþτατα üρια ασφαλοýò εκθÝσεωò σε θερμüτητα που
φαßνονται στο συνημμÝνο Πßνακα 2.
14. ΠρÝπει να τοποθετηθεß κατÜλληλο κιγκλßδωμα, ýψουò τουλÜχιστον i"l0m, καθþò
και χειρολισθÞρεò σε üλεò τιò σκÜλεò του κτηρßου, για την προστασßα των προσþπων
απü πτþση. ΚατÜλληλο κγκλßδωμα, ýψουò τουλÜχιστον º,ºOm, πρÝπει να τοποθετηθεß και
περιμετρικÜ των δεξαμενþν μαζß με κατÜλληλο κÜλυμμα. Επßσηò κατÜλληλο κιγκλßδωμα,
ýψουò τουλÜχιστο 1m, πρÝπει να τοποθετηθεß σε κÜθε δÜπεδο Þ θÝση εργασßαò και
διÜδρομο απü τα οποßα υπÜρχει κßνδυνοò κατακüρυφηò πτþσηò προσþπων, απü ýψοò
μεγαλýτερο απü 2m.

15. ΠρÝπει να κατασκευαστοýν κατÜλληλα αυλÜκα αποχÝτευσηò για τη διοχÝτευση των
υγρþν αποβλÞτων που πιθανü να παρÜγονται απü τιò διÜφορεò διεργασßεò του
υποστατικοý. Τα αυλÜκια πρÝπει να καλýπτονταß με κατÜΜηλα καλýμματα.
16. ΠρÝπει να τοποθετηθοýν σ'üλα τα σημεßα εξüδου καθþò και σ'Üλλα κεντρ,κÜ σημεßα
του κτηρßου, συστÞματα εφεδρικοý φωτισμοý Ýκτακτηò ανÜγκηò, για παροχÞ φωτισμοý
ελÜχιοτηò Ýντασηò 20 Lux, Ýτσι þστε οι εργαζüμενοι να δýνανrαι να εγκαταλεßψουν με
ασφαλÞ τρüπο το κτÞριο σε περßπταιση διακοπÞò τηò ηλεκτρικÞò ενÝργειαò.

17, Σε περΙπτωση που χρησιμοποιοýνιαι μηχανÞματα με μηχανÝò εσωτερικÞò καýσηò
(üπωò π.χ. περονοφüρα) μÝσα στα κτßρια, θα πρÝπει να εγκατασταθοýν κατÜΜηλα
συστÞματα καθαρισμοý των καυσαερßων που παρÜγονται Þ τα μηχανÞματα αυτÜ να
αντικατασταθοýν με Üλλα ηλεκτροΚßνητα.

,Ι8. Σε περßτπωση που στο υποστατικü θα εγκατασταθοýν μηχανÝò οι οποßεò κατÜ τη
λειτουργßα τουò δυνατü να προκαλοýν θüρυβο, πρÝπει να τοποθετηθοýν κατÜλληλα
συσιÞματα για τη μεßωση του παραγüμενου θορýβου καθþò και τηò διÜδοσηò του, Ýτσι,
þστε η ημερÞσια Ýκθεση των εργαζομÝνων να μην υπερβαßνει τα 87 dB(A) επß οκταþρου
βÜσεωò.
19. ΠρÝπει να δßασφαλßζεται ικανοποιητικüò και κατÜλληλοò φωτισμüò με φυσικÜ Þ
τεχνητÜ μÝσα, σε κÜθε χþρο εργασßαò του υποστατικοý, καθιßò και στουò χιßρουò των
διÜδρüμων, υγειονομικþν δßευκολýνσεων, καθαρισμοý, φýλαξηò ενδυμÜτων, αποδυτηρßων
καιλÞψεωò γευμÜτων.

2ο. Στην περßπτωση που θα εργοδοτηθοýν και μειονεκτοýντα πρüσωπα, τüτε, τρÝπει να
προβλεφθοýν και να διαρρυθμιοτοýν, ανÜλογα με τιò ανÜγκεò αυτιßν των προσþπων,
κÜτÜλληλεò θýρεò, διÜδρομοι, κλιμακοοτÜσια, διευκολýνσειò (καθαρισμοý και υγειονομικÝò).

. Σε περßπτωση που θα τοποθετηθεß γεννÞτρια για την παραγωγÞ ηλεκτρικÞò ενÝργειαò,
πρÝπει αυτÞ να εγκατασταθεß αφοý πρßßτα εξασφαλισθοýν üλεò οι απαιτοýμενεò Üδειεò απü
τιò αρμüδιεò υπηρεσßεò, ΑνεξÜρτητα απü τιò Üδειεò αυτÝò η γεννÞτρια και üλη η ηλεκτρικÞ
εγκαßÜοrασÞ τοý υπüστατικοý πρÝπει να γειωθοýν αποτελεσματικÜ και να ληφθοýν
συμπληρωμÜτικÜ μÝτρα προστασßαò των εργαζομÝνων σε περßπτωση διαρροÞò ηλεκτρικοý
21
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ρεýματοò με την τοποθÝτηση αυτüματου διακüτπη ισοζυγισμÝνου φορτßου (Residual Current
DeVice).

22. Σε περßτπωση που οτο υποστατικü θα αποθηκεýεται, φυλÜσσεται, Þ χρηαμοποιεßται
υγραÝρßο, πρÝπει να τηροýνται οι ανιßοτοιχεò πρüνοιεò τηò νομοθεσßαò για την ασφÜλεια και

υγεßα στην εργασΙα για το υγραÝριο.
Ειδικüτερα:
(α) Το jτερß ΑσφÜλειαò

καß Υγεßαò

στην Εργασßα

(Κιßδικαò

ΠρακτικÞò

για την ΑτοθÞκευση

Κυλßνδρων Υγραερßου - 2η ¸κδοση) ΔιÜταγμα του 2ΟlΟ (Κ.Δ,Π, 176/2010), στην
περΙπτωση που στο υποστατικü θα αποθηκεýεται Þ φυλÜσσεται μüνο υγραÝριο σε
κυλßνδρουò και δεν νßνεlαι οποιαδÞποτε γοÞση υγραερßου.

(β) Το περß ΑσφÜλειαò και ΥγεΙαò στην Εργασßα (Κþδικαò ΠρακτικÞò ψα ΜικρÝò
ΕγκαταστÜσειò Υγραερßου) ΔιÜταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π. 2οlΙ2011), στην τερßπτωση
εγκαταστÜσεων υγραερßου μτ9 με κυλßνδρουò, με μÝγιστο αριθμü κυλßνδρων τουò 3 και
μÝγιστη συνολικÞ χωρητικüτητα των κυλßνδρων τα ]!5 kg υγραερßου.

(γ) Το περß ΑσφÜλειαò και Υγεßαò στην Εργασßα (Κþδικα ΠρακτικÞò για τιò ΕγκαταστÜσειò
Υγραερßου) ΔιÜταγμα του 2010 (Κ,Δ.Π. 530/2010), σε εγκαταστÜσειò υγραερßου με:
. ελÜχιοτο αριθμü κυλßνδρων υγραερßου τουò 4 κα|
μÝγιστο τουò φ και μÝγιστη συνολικÞ
χωρητικüτητα των κýλßνδρων υγραερßου τα 500 kg.
.δεξαμενÝò _υγραερßου με συνολικÞ χωρητικüτητα των δεξαμενþν υγραερßου μικρüτερη
απü 200 m".

Σημειþνεται üι

οι τΓιο πÜνω αριθμητικÝò αναφορÝò σε κυλßνδρουò

περιλαμβÜνουν τüσο τουò πλÞρειò üσο και τουò κενοýò κυλßνδρουò.

υγραερßου

Ο Κþδικαò Κ.Δ.Π.530/2010 προβλÝπει üτι για εγκαταστÜσειò υγραερßου που σχεδιÜζονται

με περισσüτερουò απü 20 κυλßνδρουò, Þ üταν η χωρητικüτητα των κυλßνδρων θα υπερβαßνει
τα 500 kg πρÝπει υποχρεωηκÜ να χρησιμοποιεßται δεξαμενÞ κατÜΜηλου μεγÝθουò.
Η αποθÞκευση Þ η χρÞση υγραερßου σε υπüνειο χþρο απανοοεýεται.

23. ΠρÝπει να παρÝχεται και να εξασφαλßζεται η ýπαρξη κατÜλληληò σÞμανσηò ασφÜλειαò
Þ/και υγεßαò. ΕπισυνÜτπεται σχετικü φυλλÜδιο με τη μορφÞ των διαφüρων σημÜτων üπωò
αυτÜ ορßζονται στουò περß Ελαχßστων Προδιαγραφþν για τη ΣÞμανση ΑσφÜλειαò και υγεßαò
στην Εργασßα Κανονισμοýò του 2000.

24. Ο ανελκυστÞραò πρÝπει να συμμορφþνεται με τιò πρüνοιεò των περß των Βασικþν
ΑπαιτÞσεων (ΑνελκυστÞρεò) Κανονισμþν του 2003 και 2008 (Κ.Δ.Π. 310/2003 και Κ.Δ.Π
429Ι2008). Ο ανελκυστÞραò πρÝπει να φÝρε| σÞμανση cΕ, να συνοδεýεται απü οδηγßεò
χρÞσηò και συντÞρησηò οτην ελληνικÞ, καθþò καß απü τη ΔÞλωση ΕΚ Συμμüρφωσηò που
εκδßδει ο ΕγκαταοτÜτηò του ανελκυστÞρα.

25. ΠρÝπει να προβλεφθοýν επαρκεßò διευθετÞσειò και μÝτρα, περιλαμβανομÝνων ασφαλþν
προσβÜσεων και θÝσεων εργασßαò, καθþò και παροχÞò του απαραßτητου εξοπλισμοý και
διευκολýνσεων, για την τακτικÞ και Ýκτακτη συντÞρηση των δομικþν στοιχεßων, των
εγκαταστÜσεων και του εξοπλισμοý του κτηρßου, περιλαμβανομÝνων μεταξý Üλλων τηò
συντÞρησηò των üψεων, τηò οροφÞò Þ/και στÝγηò, του καθαρισμοý των υαλοπινÜκων, τηò
συντÞρησηò των ανελκυσιÞρων και των συσκευþν κλιματισμοý. οι διευθετÞσειò κα| τα
μÝιρα αυτÜ μπορεß να περιλαμβÜνουν την πρüβλεψη και εγκατÜσταση καταλλÞλων
κλιμÜκων, εξεδρþν εργασßαò και κιγκλιδωμÜτων, την εγκατÜσταση κατÜλληλων αγκυρßων Þ
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μηχανισμþν στÞριξηò εξοπλισμοý ασφαλεßαò, καθþò και την εγκατÜσταση καταλλÞλων

ρευματοδοτþν για την εΚτÝλεση των εν λüγω εργασιþν,

26. Σε κÜθε περßπτωση που θα εκτελεστοýν εργασßεò προσθηκþν Þ/καß μετατροπþν απü
τον αρχικü σχεδιασμü του κτηρßου, θα πρÝπει να αναθεωρηθοýν τα αρχιτεκτονßκÜ σχÝδια
καθþò και Üλλα σχÝδια συστημÜτων και εγκαταστÜσεων του κτηρßου του τυχþν
τροποποιοýνται, συμπεριλαμβανομÝνων των ηλεκτρολογßκιßν σχεδßων και των σχεδßων
συστημÜτων κλιματισμοý. Επßσηò, θα πρÝπει ανÜλογα να αναπροσαρμοστεß κατÜλληλα ο
ΦÜκελοò ΑσφÜλειαò και Υγεßαò του κτηρßου,

27, Πριν απü την Ýναρξη λειτουργßαò του εργοταξßου πρÝπει να εκπονεßται το ΣχÝδιο

ΑσφÜλειαò και Υγεßαò (ΣΑΥ), σýμφωνα με τιò σχετικÝò διατÜξειò των περß ΑσφÜλειαò και
Υγεßαò (ΕλÜχιστεò ΠροδιαγραφÝò ψα ΠροσωρνÜ Þ ΚινητÜ ΕργοτÜξια) Κανονισμþν του 2002
και να καταρτßζεται ο ΦÜκελοò ΑσφÜλειαò και Υγεßαò (ΦΑΥ), Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ πρÝπει να
πληροýν τιò απαιτÞσειò που καθορφνται στιò σχετικÝò διατÜξειò των πιο πÜνω
Κανονισμþν.
28. ΠρÝπει να ορßζονται ΣυντονιστÝò για τα θÝματα ΑσφÜλειαò και Υγεßαò κατÜ την εκπüνηση
τηò μÝλÝτηò του Ýργου και κατÜ την εκτÝλεση του Ýργου σýμφωνα με τιò σχετικÝò διατÜξειò
των περß ΑσφÜλειαò και Υγεßαò (ΕλÜχιστεò ΠροδιαγραφÝò ψα ΠροσωρινÜ Þ ΚινητÜ
ΕργοτÜξια) Κανονισμþν του 2ΟΟ2. Οι ΣυντονισrÝò πρÝπει να πληροýν τα προσüντα καß να
εκτÝλοýν τα καθÞκο\ττα που καθορßζονται στιò σχετικÝò διατÜξειò των πιο πÜνω Κανονισμþν.

29. Πριν απü την Ýναρξη οποιωνδÞποτε οικοδομικþν εργασιþν θα πρÝπει να συμττληρωθεß
και υποβληθεß οτον ΑρχιεπιθεωρητÞ του τμÞματοò Επιθεþρησηò Εργασßαò το Ýντυπο ΤΕΕ_
o-1/DLl-B-1 που αφορÜ την «Εκ των προτÝρων Γνωσrοποßηση Εργοταξßου». Το Ýντυπο
αυτü μπορεßτε να το προμηθευτεßτε απü τα ΕπαρχιακÜ Γραφεßα Επιθεþρησηò Εργασßαò Þ

απü ]ην επßσημη ισιοσελßδα του ΤμÞματοò Επιθεþρησηò Εργασßαò στη
ιιιιι,νι,γ. m ls

ß.

qov- cv/d

διεýθυνση

Ιß

Περ|σσüτερεò πληροφορßεò για τιò διατÜξειò τηò Νομοθεσßαò που αφορÜ θÝματα ΑσφÜλειαò
καß Υγεßαò σßουò χþρουò εργασßαò, τη σÞμανση ΑσφÜλειαò και Υγεßαò, καθþò 'Kαι Üλλεò
χρÞσιμεò ßτ,τηροφορßεò, υπÜρχουν στην ιστοσελßδα του ΤμÞματοò Επιθεþρησηò Εργασßαò,
στη διεýθυνση \Λww,mlsi,oov.cv/dli,
Τα πιο πÜνω αποτελοýν, σýμφωνα με τη σχετικÞ νομοθεσßα, υποχρÝωση τüσο του ιδιοκτÞτη
του κτηρßου αλλÜ και οποιουδÞποτε Üλλου μελλονrικοý ιδιοκτÞτη Þ κατüχου του κτηρßου Þ
μÝρουζ' αυτοý, το οποßο θα χρησιμοποιηθεß για τη διεξαγωγÞ οποιωνδÞποτε
δραστηριοτÞτων σε εργασßα.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡτΗΜΑ 2

¸λενγο( Αερßων Βιουπχαυκþν ΑποβλÞτων

1. Λüγω του üι η

εγκατÜσταση εμπßπιει στιò Αδειοδοτοýμενεò ΕγκαταστÜσειò με βÜση
τουò περß ΕλÝγχου τηò Ρýπανσηò τηò Ατμüσφαιραò Νüμουò του 2002 μÝχρι 200θ,
πρÝπει να υποβληθεß αßτηση στο ΤμÞμα Επιθεþρησηò Εργασßαò για να εξασφαλισθεß
¶δεια ΕκπομπÞò Αερßων ΑποβλÞτων προτοý τεθεßσε λεlτουργßα η εγκατÜοταση.

FΙs/Εντυπο/ΚυΝDlο

ΠιΝΑκΑΣ 1
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
οι περß Ελαχßστων Προδιαγραφþν ΑσφÜλειαò και Υγεßαò
στουò Χþρουò Εργασßαò Κανονισμοß του 2002 καß 2004
ΚΔπ ß7412002 και κΔΠ 494/2004
[ΠαρÜρτημα

Ι,

ΠαρÜγροφοò 6]

τýποò Χþοου Ερνασ α<

ΕλÜχιστοò αριOμüò αλλαγd}ν
αÝροò ανÜ ιßρα

ΜεγÜλοò (περιλαμβανομÝνων αποθηκþν, διαδρüμων,
δωματßων με ýψοò εσωτερικÞò οροφÞò μεγαλýτερο των πÝντε
μÝτρων)

1-2

Ανοικτüò (περιλαμβανομÝνων εργαστηρßων επιδιορθιßσεωò,
χþρων αποθηκεýσεωò, αποδυτηρßων)

3,5

Κλειστüò (περιλαμβανομÝνων μηχανουργεßων, δωματßων
λεβÞτων και μηχανοοτασßων, δωματßων καθαρισμοý και
αποχωρητηρßων, χυτηρßων, μαγειρεßων, εστιατορßων).

5,8

Ειδικüò (περιλαμβανομÝνων πλιJντηρΙων,
στεγνοκαθαροτηρßων, αρτοπο!εßων, εσωτερßκζßν δωματßων
üπου εκτελοýντα βαριÝò εργασßεò)

10-15

ΠιΝΑΚΑΣ 4
ΔΙΕΥΚΟ^ΥΝΣΕΙΣ ΚΑΟΑΡΙΣΜΟΥ
Οι περß Ελαχßστων Προδιαγραφþν ΑσφÜλε.αò και Υγεßαò
στουò Χþροýò Εργασßαò Κανονισμοß του 2002 και 2004
κΔΠ ß7412002 χα, κΔΠ 494/2004

ηαρÜρτημα

Ι,

ΠαρÜγραφοò

'9]

Αριθυü< εονοδοτουυÝνων που 6ισκüπτουν την
εργασßα ταστüχρονα

ΕλÜγισfο< αριθυüC
νιτπÞοων

¸ω.7

¸ωζ 14
ΑνÜ 10 επΙ πλÝον

2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟ^ΥΝΣÝΙΣ
οι περß Ελαχßστων Προδιαγραφþν ΑσφÜλειαò και Υγεßαò
στουò Χþρουò Εργασßαò Κανονισμοß του 2002 και 2004
ΚΔΠ Ι7412002 και κΔπ 494/2004
ΙπαρÜρτημα

Ι,

ΠαρÜγραφοò2OΙ

ΑΡΡΕΝΩΝ
Αριθμüò αρρÝνων, εργοδοτουμÝνων τατÜ
τον αυτü χρüνο

ΕλÜχιστοò αριθμüò υγειονομικdJν
δτευκολýνσεων

ουοητÞσα

¸ωζ 15

1

¸ω< 25
¸ω( 50
¸ωò 75
ΑνÜ 35 επß πλÝον

2
3
4

1

2
3

ΘΗ^ΕΩΝ
Αριθμüò 0ηλÝων, εΡγοδοτουμÝνων κατÜτον
αυτü χρüνο
¸ωò 15
¸ωò 30
¸ωζ 50
¸ι,τ.70
ΑνÜ 30 επß πλÝον

ΕλÜχιστοò αριθμüò
αποχωρητηρßων
2
3

4
1

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΟΥΣ
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