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1. ΣΚΟΠΟΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να παράσχει κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιείται η τελική κάλυψη μιας ολοκληρωμένης περιοχής / κυψέλης, καθώς και ο έλεγχος 

και αποκατάσταση προβλημάτων σε αυτή. 

 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Υπεύθυνοι για την τήρηση της παρούσας οδηγίας εργασίας είναι οι εργάτες και χειριστές 

μηχανημάτων έργου που απασχολούνται στο μέτωπο εργασίας καθώς και ο Εργοδηγός. 

 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 Πριν την τελική κάλυψη μιας ολοκληρωμένης περιοχής είναι απαραίτητο αυτή να 

καθαρίζεται από μπάζα, φερτά υλικά, κομμάτια υλικών και υλικά που εξέχουν από την 

προσωρινή κάλυψη  

 

 Όποια κενά δημιουργούνται πρέπει να καλύπτονται με υλικό επικάλυψης  

 

 Το πάχος της στρώσης του υλικού τελικής επικάλυψης δεν πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε  

o να αποφεύγονται φαινόμενα διάβρωσης και αποκάλυψης των απορριμμάτων από 

τον άνεμο, τις βροχοπτώσεις και την κυκλοφορία των μηχανημάτων έργου 

o να μην εκτίθενται τα απόβλητα στην ατμόσφαιρα, διότι εάν διεισδύσει σε αυτά νερό 

(π.χ. βροχή) θα εκλυθούν οσμές και αέρια  

o να επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων μικρού βάρους. 

 

 Κατά την επικάλυψη, ο προωθητής γαιών πρέπει να προωθεί το φορτίο του υλικού 

επικάλυψης επάνω στην κεκλιμένη επιφάνεια και να το διαστρώνει με όσο γίνεται πιο ομαλό 

τρόπο, ώστε να μην υπάρχει ο υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφεί η συμπιεσμένη στρώση 

των απορριμμάτων και να απαιτηθεί η εκ νέου συμπίεσή τους 

 

 Το υλικό επικάλυψης πρέπει να συμπιέζεται επαρκώς με σκοπό την ελαχιστοποίηση της 

απαιτούμενης ποσότητας 
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 Η τελική κάλυψη πρέπει να ελέγχεται οπτικά σε μηνιαία βάση ως προς πιθανές επιπτώσεις 

της καθίζησης (π.χ. ρηγματώσεις)  

 

 Προβλήματα στην επιφάνεια της τελικής κάλυψης (επιφανειακά ρήγματα, εκτεθειμένα 

απορρίμματα, κλπ) απαιτούν την αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης με επίστρωση με 

υλικό επικάλυψης και την εκ νέου διαμόρφωση των πλατωμάτων και των πρανών της 

τελικής κάλυψης, για την εξάλειψη των λιμνών που δημιουργούνται από τα όμβρια ύδατα  

 

 Για κάθε είδους προβλήματα στην τελική κάλυψη είναι καλό να τηρούνται σχετικά αρχεία 

(π.χ. φωτογραφικό υλικό, σχέδια, εκθέσεις) τόσο για το ίδιο το πρόβλημα όσο και για την 

επίλυση / διαχείρισή του 

 


