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ΚΛΑΔΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 
 

 

Ο θιάδνο ηνπ Κεληξηθνύ Εξγαζηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο Δεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΕΣΔΕ) έρεη ηελ 

επζύλε γηα ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν ησλ δνκηθώλ πιηθώλ θαη ηε δηεμαγσγή εδαθνηερληθώλ θαη 

γεσινγηθώλ εξεπλώλ γηα ην Σκήκα Δεκνζίσλ Έξγσλ. Επίζεο πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε άιια 

θπβεξλεηηθά ηκήκαηα, ηνπηθέο αξρέο θαζώο θαη ζε ηδηώηεο.  

 

Με βάζε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ, ην Κεληξηθό Εξγαζηήξην είλαη νξγαλσκέλν ζε επηά επηκέξνπο 

εξγαζηήξηα: 

 

 

Εργαζηήριο κσροδέμαηος  

 

Σν Εξγαζηήξην θπξνδέκαηνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε δνθηκώλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην  

ζθπξόδεκα, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη δνθηκέο γηα ηελ αληνρή θύβσλ από ζθπξόδεκα. Σν 

εξγαζηήξην πξνζθέξεη επίζεο ππεξεζίεο  εμαθξίβσζεο ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε  

πθηζηάκελεο ή παιαηέο θαηαζθεπέο, κε  ηελ εμαγσγή ππξήλσλ ζθπξνδέκαηνο, ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ δνθηκίσλ, θαη ηελ  εηνηκαζία έθζεζεο αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΕΝ 13791. Επηπιένλ, ζην εξγαζηήξην εθηεινύληαη δνθηκέο ζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντόληα ζθπξνδέκαηνο όπσο είλαη νη θπβόιηζνη, νη πιάθεο πεδνδξνκίσλ,  

νη θξαζπεδόιηζνη αιιά θαη νη ηζηκεληνζσιήλεο.  

 

 

Εργαζηήριο Αζθαληικών  

 

ην Εξγαζηήξην Αζθαιηηθώλ εθηεινύληαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πνπ αθνξνύλ  ηα 

αζθαιηνκείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εξγαζίεο νδνπνηίαο, θαζώο επίζεο  θαη  δνθηκέο 

ησλ αδξαλώλ πιηθώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε αζθαιηηθό ζθπξόδεκα. Επηπιένλ ην 

εξγαζηήξην αζρνιείηαη κε ειέγρνπο ζε νδνζηξώκαηα γηα εληνπηζκό ηνπ πάρνπο ηεο 

αζθαιηόζηξσζεο, ηελ ζπκπίεζε, ηελ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ κείγκαηνο, ηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ζε ζπλδεηηθό πιηθό θ.α. 

 

 

Εργαζηήριο Υημικών και Υρωμάηων  

 

Σν Εξγαζηήξην Υεκηθώλ θαη Υξσκάησλ εθηειεί δνθηκέο θπξίσο ζε πξντόληα ζήκαλζεο 

νδνζηξσκάησλ όπσο είλαη νη ζεξκνπιαζηηθέο κπνγηέο.  

 

 

Εργαζηήριο Αδρανών Τλικών 

 

ην Εξγαζηήξην Αδξαλώλ Τιηθώλ εθηεινύληαη δνθηκέο αδξαλώλ πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη από 

ην πξόηππν ΕΝ 12620 (αδξαλή γηα ζθπξόδεκα) θαη ΕΝ 13139 (αδξαλή γηα θνληάκαηα) γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπ Κεληξηθνύ Εξγαζηεξίνπ. Επηπιένλ, δηεθπεξαηώλνληαη νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη 

πνπ απαηηνύληαη από ηελ Αξκόδηα Αξρή Επηηήξεζε ηεο Αγνξάο Δνκηθώλ Πξντόλησλ ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη όηη ηα αδξαλή πιηθά ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά δηαηάγκαηα. Πεξαηηέξσ, γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ αδξαλώλ 
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πιηθώλ ζε απνζάζξσζε θαη ζε θζνξά micro-deval, ππάξρεη μερσξηζηή κνλάδα ζην 

Εξγαζηήξην Απνζάζξσζεο όπνπ εθηεινύληαη νη ελ ιόγσ δνθηκέο. 

 

 

Εργαζηήριο Τλικών από Άργιλο 

 

ην Εξγαζηήξην ησλ Τιηθώλ από Άξγηιν εθηεινύληαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ησλ ζηνηρείσλ 

ηνηρνπνηίαο από άξγηιν, δειαδή ησλ ηνύβισλ. Επηπιένλ εθηεινύληαη έιεγρνη θαη ζε 

ηζηκεληνκπιόθο.  

 

 

Εργαζηήριο Εδαθομητανικής 

 

Σν εξγαζηήξην Εδαθνκεραληθήο εθηειεί δνθηκέο ζε αδξαλή πιηθά γηα έιεγρν ηεο ζπκκόξθσζεο 

ηνπο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΕΝ13242 γηα ρξήζε σο πιηθά ζεκέιηνπ θαη 

ππνζεκειίνπ νδνζηξώκαηνο αιιά θαη σο πιηθά επηρσκαηώζεσλ θαη επηρώζεσλ. Επίζεο ην 

εξγαζηήξην εθηειεί επηπξόζζεηεο εμεηδηθεπκέλεο δνθηκέο πνπ απαηηνύληαη από ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ΣΔΕ, όπσο είλαη ηα όξηα Atterberg, ε δνθηκή Proctor θαη ν πξνζδηνξηζκόο 

ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ εδάθνπο κε ηνλ Δείθηε Καιηθόξληαο (California Bearing Ratio – 

CBR).  Επίζεο ην εξγαζηήξην εθηειεί δνθηκέο πξνζδηνξηζκνύ ηεο επί ηόπνπ ππθλόηεηαο (field 

density) ζε ζηξώζεηο ζεκέιηνπ, ππνζεκειίνπ θαη επηρσκαηώζεσλ/επηρώζεσλ. Επηπξόζζεηα 

ζην εξγαζηήξην Εδαθνκεραληθήο εθηεινύληαη δνθηκέο αδξαλώλ πιηθώλ (ζθύξσλ), νη νπνίεο 

απαηηνύληαη από ην Πξόηππν ΕΝ12620 (αδξαλή πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθπξόδεκα) γηα ηνλ 

έιεγρν πνπ απαηηείηαη από ηελ Αξκόδηα Αξρή γηα επηηήξεζε ηεο αγνξάο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

όηη ηα αδξαλή πιηθά ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά 

θαλνληζηηθά δηαηάγκαηα. 

 

 

Εργαζηήριο Γεωηετνικών 

 

Γηα ηα έξγα νδνπνηίαο ηνπ Σκήκαηνο Δεκνζίσλ Έξγσλ ην εξγαζηήξην Γεσηερληθώλ, κεηαμύ 

άιισλ, εθηειεί γεσηερληθέο έξεπλεο ηνπ ππεδάθνπο θαηά κήθνο ηεο δώλεο θάιπςεο ησλ νδώλ 

γηα ζθνπνύο θαηάηαμεο ησλ εδαθώλ, θαζώο θαη πξνζδηνξηζκό ησλ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ 

ηδηνηήησλ ηνπο. Επίζεο, πξνζδηνξηζκό ηεο κέγηζηεο μεξήο ππθλόηεηαο θαη ηεο βέιηηζηεο 

πγξαζίαο (δνθηκή Proctor - πξόηππε θαη ηξνπνπνηεκέλε) θαη θαζνξηζκό ηεο θέξνπζαο 

ηθαλόηεηαο ζην επίπεδν έδξαζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο, θαζώο θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ 

δηαθόξσλ γεσινγηθώλ ζηξσκάησλ πνπ απαληώληαη. 

 

 

 
 


